Kvasické
noviny
DEVÁŤÁCI JSOU NA ODCHODU

Před osmi lety končili svou
první třídu. Za pár týdnů dostanou
své poslední vysvědčení a po
prázdninách se budou hlásit jako
prvňáci na středních školách. Řeč je
o letošní devítce. Třídě, kterou jsem
měl možnost poznat z několika
stran. Samozřejmě z vyučovacích
hodin jako učitel, ze sportovních
a dovednostních soutěží, kdy
reprezentovali školu, z výletů
a lyžařského kurzu, sportovních
kroužků a takto bych mohl ještě chvíli
pokračovat dál. Někteří z nich mně

byli víc než zdatnými pomocníky
v boji s informační technikou. Opět
se budeme loučit s třídou, na kterou
zůstane spousta vzpomínek.
A kdo že naši školu vlastně opouští?
Postupujme podle fotografie od
nejvzdálenější řady zleva: Tomáš
Hora, Ondřej Smolinka, Martin Šafařík,
Tomáš Slavík, Michal Vráblík, Libor
Vrtaník. Prostřední řadu tvoří dívky:
Adéla Masná, Veronika Marčíková, Klára
Karásková, Kristýna Gazdová, Monika
Novotná, Michaela Marčíková, Martina
Malenovská, Magdalena Škrabalová,

www.kvasice.cz

v technických sestavách (Tchul). Po
několika výhrách totiž v kategorii
veteráni technické sestavy I. dan
vybojoval Lubomír Pliska bronz,
a tak získal svou první medaili.
Ve stejném dnu pak ke své první
bronzové medaili přidal i druhou
bronzovou, když v kategorii veteráni
technické sestavy tým skončil se
svým týmem opět na 3. místě.
Podobně dopadl Lubomír Pliska
i poslední soutěžní den (v neděli
30. 4.), kdy veteráni ještě měli
poměřit síly ve dvou disciplínách,
jak v individuálních, tak i týmových,
a to ve sportovním boji (matsogi)
i v silovém přerážení (virjok), kdy
v kategorii veteráni sportovní boj
do 73 kg a ve sportovním boji
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SLOVO STAROSTY

Eva Galatíková, Daniela Klapilová,
Viktorie Cenigová. V přední řadě jsou
Petr Štanglica, Pavel Machala, Martin
Černošek a Pavel Štanglica.
A na závěr ještě stručný přehled
středních škol, na které žáci po
prázdninách nastoupí: gymnázium
– 2, uměleckoprůmyslová škola – 1,
průmyslová a polytechnická – 4,
zdravotnická – 3, pedagogická – 1,
nábytkářská – 1, oděvní a služeb –
2, hotelová a služeb – 1, centrum
odborné přípravy technické – 6.
Text: J. Machovský

LUBOMÍR PLISKA PŘIVEZL DVĚ MEDAILE
Ve dnech 24. - 30. dubna 2017
se v ECHO Aréně v anglickém
Liverpoolu konalo Mistrovství
Evropy v Taekwon-Do ITF, na
které z ČR dojelo 35 českých
reprezentantů, aby v konkurenci
796 závodníků z 32 evropských zemí
poměřili síly a zabojovali o letošní
tituly evropských šampiónů.
Jedním z českých reprezentantů,
který zasáhl do bojů o medaile, byl
i kvasický farář Církve československé
husitské Lubomír Pliska, loňský
veteránský mistr ČR ve sportovním
boji do 80 kg a veteránský vícemistr
ČR v technických sestavách I. dan.
Právě na něho se štěstí usmálo
hned první soutěžní den (ve čtvrtek
27. 4.), kdy se tradičně závodí
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veteráni tým vybojoval opět bronz.
V silovém přerážení jednotlivců
pak po úspěšné sobotní kvalifikaci
skončil ve veteránské kategorii
bez medaile na 4. – 13. místě. Zato
v silovém přerážení tým vybojovali
čeští veteráni i se zraněným borcem
Josefem Jarmou stříbro. Tak si
Lubomír Pliska jako nováček v české
reprezentaci přivezl ze své první
účasti na ME v Taekwon-Do ITF čtyři
bronzové a jednu stříbrnou medaili.
Po sečtení všech medailí se
český veteránský tým v celkovém
pořadí veteránů umístil na třetím
místě a Česká republika vybojovala
na letošním Mistrovství Evropy
v Taekwon-Do ITF celkové druhé
místo v Evropě hned za Ruskem.

Vážení spoluobčané,
vítám vás u dalšího vydání
Kvasických novin. Hned na úvod mám
pro vás novinku. Vyslyšeli jsme vaše
podněty a nyní budete mít noviny
k dispozici zdarma na vybraných
místech v obci. Věřím, že toto řešení
je pro vás komfortnější. Dále chci
v první řadě poděkovat všem, kteří se
podílíte na kulturním a společenském
životě v obci. Vím, co to dá práce akci
vymyslet, nachystat a vše do detailu
připravit ke spokojenosti návštěvníků.
A navíc dobré počasí je vždy
polovina úspěchu. Všichni, kteří se
na akcích podílejí, tak konají ve svém
volném čase a ve většině případů
zcela zdarma a toho si jako obec
velmi vážíme. My spolu s radními
a zastupiteli se zase snažíme stále
zvelebovat naší obec. Připravujeme
další etapu revitalizace zeleně v parku,
pracujeme na veřejném osvětlení, na
zkvalitnění chodníků a parkovacích
ploch a rozšířili jsme sběrná místa
o další kontejnery na odpad. Veškeré
legislativní a administrativní procesy
jsou mnohdy složité a časově náročné,
a proto vás chci požádat o trpělivost,
na projektech pracujeme postupně.
Závěrem vás chci všechny srdečně
pozvat na hody, které se letos konají
12. – 13. srpna. Kulturní komise při
obecním úřadu pro vás chystá bohatý
kulturní i doprovodný program. Přeji
vám krásné léto, dětem odpočinkové
prázdniny plné zážitků a těším se
na vás při formálním i neformálním
setkání v obci.
S úctou Lubomír Musil
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ROZŠIŘUJEME SÍŤ SBĚRNÝCH MÍST V OBCI
V obci máme kromě sběrného
dvora rovnoměrně rozmístěno
pět sběrných míst s kontejnery na
odpady. Problém trochu bývá na
stanovišti u školy v ulici Rýza. Je to
nejvíce vytížené místo, a proto se
stává, že v období mezi vývozy některé kontejnery jsou plné a odpady pak občané ukládají mimo. Přestože naši pracovníci objíždí a uklízí
tato místa několikrát týdně, stává
se, že obaly u kontejnerů nevydrží
a nepořádek je na světě. Tento stav
je nám znám, a když ještě přišlo několik žádostí občanů z ulice Hráza
o umístění sběrného místa i v této
části obce, rozhodli jsme se situaci
urychleně řešit. Pečlivě jsme vybrali
nejvhodnější místo dostupné nejen

občanům z Hráze, ale i z náměstí
a ulice Husova, ve které máme dvě
velké bytovky. Opatření významně
odlehčí stanovišti v Rýze. Z důvodu přístupu občanů, příjezdu ke
kontejnerům, bezproblémovému
nakládání a vývozu jsme místo řešili v blízkosti křižovatky a parkovací plochy. Z těchto důvodů jsme
místo nezasunovali hlouběji do
ulice Hráza. A tak je dnes plocha
pěkně zadlážděná a kolem dokola
vysázená stěna z habrů pro optické
uzavření prostoru. Kontejnery jsou
objednané, podchytili jsme akci,
kdy je získáme zdarma, a pak už
bude záležet jen na nás občanech,
jak budeme kontejnery využívat.
Domníváme se, že to k udržení po-

Plocha na kontejnery hráza.
řádku v lokalitě hodně pomůže. Je ostatní stávající místa, abychom si
to nejpečlivěji vybrané a esteticky po dešti nemuseli brát s sebou třenejpropracovanější sběrné mís- ba gumáky.
to. V budoucnu se zaměříme i na
text: R. Berdník

ANI LETOS NESNIŽUJEME LAŤKU
Stalo se již tradicí, že na jaře
informujeme občany o plánované výstavbě a akcích, které z důvodu udržitelného rozvoje obce
a naplňování potřeb občanů
chceme realizovat. Je pravdou,
že ani letos nechceme krátit
naše smělé plány a s pomocí dotací, na které pečlivě připravujeme podklady, se nám to určitě
podaří.
Budujeme
nové
veřejné
osvětlení
Zvelebování obce jsme letos, ve
snaze pomoci průjezdnosti ulice
Osmek, zahájili výstavbou parkoviště před obecní bytovkou. Součástí
je i oprava zpevněné dvorní plochy,
rekonstrukce venkovní ležaté kanalizace s vyústěním do kanalizačního
řadu a instalace nové vstupní stěny
s dveřmi. V ulici Horní se po kabeláži rozvodů NN, veřejného osvětlení
a rozhlasu, která se realizovala v loňském roce, se dostáváme k další
etapě rozsáhlé rekonstrukce ulice,
a to konkrétně k opravě chodníku
na levé straně ulice. První stupeň
projektové dokumentace k územnímu řízení řeší na pravé straně před
železářstvím, vedle místa pro přecházení, vybudování bezpečného
sjezdu i pro osoby se zdravotním
postižením. Dokumentace bude
také obsahovat rekonstrukci komunikace, přibude podélné parkovací
stání a upraví se zeleň. Tuto na etapy
rozdělenou rozsáhlou stavbu bude
zčásti investovat Ředitelství silnic
Zlínského kraje. Ve spolupráci se
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společností EON, která letos provede II. etapu kabelizace NN a to v ulici
Zahradní, Příčná, Bělovská a Čtvrtky,
budeme v souběhu kabelovat veřejné osvětlení, místní rozhlas a provedeme část nové chodníkové zádlažby. Je to rozsáhlá, ale velmi důležitá
stavba, protože stožáry, světla i rozvody jsou na pokraji životnosti.
Realizací uspoříme elektřinu a přitom se zlepší svítivost. Vypočítaná
návratnost pořizovací ceny za LED
svítidla proti klasickým sodíkovým
je podle ulic jen 3 – 4 roky, a to je
velmi příznivé. Světla budou stejná
jako v ulicích Horní a Včelín, navíc
budou vybavená novinkou s nastavitelným nočním stmíváním, což se
projeví mezi 24. hodinou noční a 4.
hodinou ranní. Pokud to bude mít
kladný ohlas veřejnosti, dovybavíme
tímto zařízením i svítidla instalovaná
v minulé etapě. S podivem to není
ani drahé.

pro naše starší spoluobčany vybudovat komunitní dům pro seniory.
Proběhlo už hodně jednání, zahájení
přípravných prací můžeme situovat
do období pořizování plánu obce
a dotačního záměru. To představuje
mimo jiné posuzování velikosti objektu, vybavení, vhodnosti lokality,
podmínek dotace a jiné. Podcenit
uvedené parametry znamená pozbýt dotaci, a to by bylo přinejmenším smutné. Myslím, že tento druh
bydlení našim občanům dlužíme již
dlouho. Dnes máme projektovou
dokumentaci k územnímu řízení
na komunitní dům a přístupovou
komunikaci a přes vlastnické vztahy
se k tomuto řízení propracováváme.

Získali jsme dotaci na novou
zeleň
Letos nás v létě čeká zahájení revitalizace zeleně v Kvasicích. Týkat
se bude nejen zámeckého parku,
ale i zeleně v obci. Získaná dotace
Vyřizujeme dokumentaci pro pokrývá 80 % nákladů a bude prokomunitní dům
bíhat po etapách několik let. Pro
Letos jsme vysoutěžili dotaci sportovní aktivity jsme v posledních
na vysněný devítimístný automobil pro hasiče. Dotaci na pořízení
nám poskytne Ministerstvo vnitra
ČR a Krajský úřad Zlínského kraje.
Rozhodování o přidělení dotace
na kompostéry se neúměrně dlouho vleklo, ale dnes máme už jasno,
dotace je potvrzena a kompostéry
v srpnu budou k dispozici. Jakou formou se budou distribuovat k občanům, se včas dozvíte. Jen je trochu
škoda, že to nevyšlo na začátku seParkoviště Osmek.
zony. Jistě všichni víte, že hodláme

letech udělali hodně. Ani letos nezapomínáme na možnost posílení těla
našich občanů. V ulici Družstevní
u hasičárny bude instalována venkovní workoutová sestava fitness
„Florida“, která se skládá z pěti cvičebních strojů. Toto zařízení bude
sloužit hasičům a veřejnosti již od
začátku prázdnin. Poslední plánovanou akcí, sice menšího rozsahu,
zato však podle mého názoru důležitou pro lepší informovanost
občanů, je vybudování dvou kusů
plakátovacích ploch, které nám od
revitalizace náměstí v obci chybí. Ta
stará musela být i z důvodu havarijního stavu odstraněna. Novou můžeme situovat až nyní, kdy skončila
nedotknutelnost zásahu do dotované stavby.
Již dnes víme, že tento plán investic není kompletní. Za pochodu
budeme řešit další podněty, stavby
a úkoly, které jsou nebo budou pro
obec a naše občany důležité a posunou kvalitu života v obci k lepšímu třeba jen o kousek.
text: L. Musil
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SOUTĚŽ MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ A CYKLISTŮ
V úterý 9. května se na Dopravním hřišti v Kroměříži konalo
okresní kolo Soutěž mladých zdravotníků. V letošním ročníku naši
školu reprezentovaly žákyně 5.
třídy, jmenovitě Hedvika Bláhová,
Eliška Horová, Eliška Šišková, Zuzana Horsáková a Barbora Bébrová.
Na děvčata čekaly na stanovištích
úrazy, se kterými mohou přijít do
styku v běžném životě. V jednom
z nejvyrovnanějších ročníků děvčata obsadila konečné 5. místo se
ztrátou pouhých 8 bodů na medailové pozice. Děvčata si odvezla ze
soutěže krom nových vědomostí
i trička, reflexní pásky a další ceny.

O týden později 16. května se na
stejném místě konala Soutěž mladých cyklistů, ve které nás prezentovali žáci 4. třídy – Jakub Dvouletý,
Michal Brhlík, Barbora Janečková
a Nikola Kremzová. Žáci museli absolvovat jízdu po dopravním hřišti
s plněním úkolů a dodržováním silničních předpisů, test z pravidel silničního provozu, poskytnutí první
pomoci a jízdu zručnosti. Naši žáci
obsadili konečné 9. místo. Na obou
akcích nám vyšlo počasí a děti si
dopoledne plné soutěží užili. Jak se
říká nakonec, není důležité vyhrát,
ale zúčastnit se.
L. Klíma

INFORMACE O ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU PRONÁJMU
NEBYTOVÝCH PROSTOR V LUKRATIVNÍ ČÁSTI OBCE KVASICE.
Informujeme nejen občany a podnikatelské
subjekty obce, ale celého regionu o pronájmu
nebytových prostor v budově čp.16 na nám. A.Dohnala v obci Kvasice, ve vlastnictví obce Kvasice.
Jedná se o tři místnosti o celkové výměře 65,6 m2
a koupelnu, WC a šatnu o celkové výměře 16,6 m2.
Prostory jsou vhodné k provozování služeb
nebo jako kanceláře. Objekt je umístěn v centru
obce nedaleko státní silnice II/367 Kroměříž – Zlín.
Parkování i pro klienty na náměstí zdarma bez vyhrazení. V blízkosti OÚ, restaurace, velkoprodejna
COOP, průmyslové zboží, pekárna, pošta a autobusové nádraží.
Bližší informace sdělí, příp.prohlídku umožní, p.Davidová, OÚ Kvasice, tel. 573 358 011.

Zastupitelstvo Obce Kvasice vás srdečně zve na

KVASICKOU POUŤ
která se bude konat ve dnech 12. – 13. 8. 2017
PROGRAM:
sobota 12. 8. 2017 – pouťové atrakce
od 16.00 hodin cimbálová muzika Primáš
neděle 13. 8. 2017 – pouťové atrakce
od 14.00 hodin krojovaná hudba Vlčnovjanka
3
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NAŠE PORADKYNĚ SE VZDĚLÁVÁ V USA
Středisko rané péče SPRP Olomouc – pracoviště pro rodiny
s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením – zažívá od prosince 2016 událost, spojenou s hrdostí
a mnoha očekáváními. Jedna z našich poradkyň rané péče Mgr. Eva
Černíková získala jako jediná z České republiky v konkurenci uchazečů z oblasti sociálních služeb České
republiky prestižní Fulbrightovo stipendium. To zabezpečuje studijní
pobyt stipendisty v různé délce na
jedné z univerzit v USA, financovaný americkou vládou, s cílem projít
vzděláváním v daném oboru nebo
specializované metodě.
Naše kolegyně pobývá aktuálně
v Tallahassee na státní univerzitě
státu Florida, jejíž součástí je výzkumné centrum pro ranou péči.
Základní metodou pro podporu
vývoje dítěte a jeho fungování ve
vlastní rodině je tzv. „Daily routine“
přístup. Jeho podstatou je vřazení
tréninku dovedností a posouvání
dítěte v jednotlivých vývojových
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oblastech v rámci běžného všedního dne dítěte a rodiny, tedy v opakujících se činnostech jako je krmení, převlékání, úkony hygieny apod.
Kouzlo tohoto přístupu spočívá ve
zdokonalení české filozofie rané
péče, kdy rodič ví, v čem dítě aktivně v rámci doporučených nácvikových aktivit podporuje, zatímco
dítě vše vnímá jako společnou hru.
Těšíme se, jak výstupy stáže naší kolegyně obohatí způsoby práce poradců v rodinách – rozšíří možnosti
podpory vývoje dítěte a nabídnou
další možnou cestu rodičům, kteří
službu rané péče využívají.
Stipendijní pobyt kolegyně je
čtyřměsíční, nyní pořádáme společné videokonference (skype) na
úrovni našeho pracoviště, po návratu bude probíhat předávání informací a workshopy v rámci celé
SPRP, pro pracovníky v rámci oboru
rané péče připravujeme několik
vstupů při příležitosti připravované
konference v září 2017.
text: P. Hálková

Mgr. Eva Černíková
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SOKOLSKÉ ŠIBŘINKY ROZZÁŘILY DĚTSKÉ OČI
Na začátek krátké reportáže z letošních dětských šibřinek si dovolím
vysvětlit, co jsou to právě šibřinky. Zakladatel Sokola Jindřich Fügner uspořádal první sokolský maškarní ples 25.
února 1865. Na radu svého přítele doktora Miroslava Tyrše ho pojmenoval
šibřinky. Ten si tohoto v té době neužívaného slova všiml v Jungmannově
slovníku. Tam se psalo, že šibřinky jsou
frašky, šašky a žerty. Známý spisovatel
Ignát Herrmann píše: „ … tyto české
maškarní plesy sokolské měly od svého počátku nesmírnou, přímo kouzelnou přitažlivost. I jinak už bylo tehdy
plesů dost, ale pověst o veselém reji
šibřinkovém brzy tak se rozšířila, že
kdekdo chtěl jich být účasten.“ Tolik
krátce k vysvětlení. Sám ani nevím, po
kolikáté se šibřinky v Kvasicích konají.
Pamatuji si je už jako dítě ve školce,
takže se to dá určitě počítat na desítky.
Letošní rok nebyl výjimkou. Opět jsme

pro vás vybrali program, který tu ještě
nebyl. Děti přišly v různých převlecích
a maskách. Od princezen a princů,
přes vodníky a různé super hrdiny až
k námořníkům a pirátům. A mohl začít
ten pravý pirátský karneval. Střídaly se
soutěže, tanečky a sladkosti. Nechybělo ani malování na obličej a balónky.
Každý si mohl najít to svoje. Jako obvykle byla připravena bohatá tombola
a něco dobrého na zakousnutí se také
našlo. Než by se člověk nadál, byl tu
konec, tombola se rozdala, párky v rohlíku a palačinky se snědly, pití se vypilo. Ale zážitky a vzpomínky v dětech
zůstaly. Program se podle ohlasů velmi
líbil, takže příští rok pravděpodobně
pozveme stejnou skupinu, ale s jiným
programem. Zbývá už jen poděkovat.
Tentokrát si poděkování zaslouží hlavně rodiče a prarodiče, kteří s dětmi přišli, a nechali je užívat si radosti dětství.
text: A. Judas

24. ČERVNA ODSTARTUJE DALŠÍ ROČNÍK MORAVIANMANA
226 kilometrů v podhůří Chřibů
a podél řeky Moravy se koná triatlon, který vznikl v roce 2002 a je
nejstabilnějším závodem v ČR. Každoročně, v druhé polovině měsíce
června, se sjíždí do okolí závodníci
a doprovod z celého světa. Na trati
závodu již byli účastníci z Kanady,
USA, Austrálie, Ekvádoru a mnoha
dalších zemí světa. Mezi nejznámější
občany Kvasic, kteří Moraviamana
zvládli a i letos jsou na startovní listině, je Jan Bláha, ortoped z Kvasic.
Letošní ročník se uskuteční 24.
června, kdy hlavní závod odstartuje
v sedm hodin ráno v Otrokovicích
na Štěrkovišti. První průjezd čela závodu v Kvasicích by měl být kolem
8:15 hodin, kdy závodníci za sebou
budou mít 3800 m plavání a 20 km
na kole. Závodníci budou dojíždět
do cíle přibližně v 15:30 na Štěrko-

viště v Otrokovicích. Poslední závodník musí trať skládající se z 3,8 km
plavání, 180 km na kole a maratonu
zvládnout do půlnoci toho dne. Moraviaman není jen samotný závod
v dlouhém triatlonu, ale váží se na
něj i doprovodné závody. Ve čtvrtek
22. 6. bude uspořádán závod pro
děti z dětských domovů a úplných
rodin, kde si malí závodníci mohou
půjčit i vybavení na tento závod. 24.
června proběhne mimo hlavní závod také štafetový triatlon, a to pro
ty sportovce, kteří si netroufnou na
celý závod, a ta si trať mohou libovolně rozdělit mezi 2-11 úseků. Před
obědem začínají závody pro děti běžecký závod pro ty nejmenší. Poté
aquatlon pro ty starší, kde děti plavou 100m a běží 1 km.
TRI-MAX sport team, pořadatel Moraviaman triatlonu, má také

mladšího bratříčka NEO CUP. Jedná
se o charitativní akci na podporu zlínské neonatologie (jedná se
o jednotku intenzivní a intermediální péče předčasně narozených dětí)
v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve
Zlíně. V roce 2016 jsme za první roč-

ník NEO CUPu získali cenu Salvátor
za Projekt roku Zlínského kraje. Za
první dva ročníky jsme odeslali na
účet nemocnice téměř 800 tisíc korun a darovali věcné ceny za více než
čtvrt milionu korun. Více informací
naleznete na www.moraviaman.cz.
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MYSLIVCI SE CELOROČNĚ STARAJÍ O ZVĚŘ
Myslivecký spolek Kvasice pořádá
nejen společné hony, společenské
akce, ale především se stará celoročně o zvěř. Přikrmování zvěře v době
nouze patří od pradávna k výkonu
práva myslivosti. Náš myslivecký
spolek každoročně suší seno, nakupuje několik tun granulovaného
krmiva. Od Zemědělského podniku Kvasicko dostává zlomkovou

kukuřici a pozadek po čištění obilí
a v neposlední řadě nakupujeme
kusovou sůl, která se zvěři předkládá
celoročně. Letošní zima se ukázala sice v plné své síle až počátkem
ledna, ale to jsme již měli srnčí zvěř
ve velmi dobré kondici. S přikrmováním začínáme již v říjnu, aby zvěř
nabrala dost energie, než udeří paní
zima. Všechno, co zde popisuji, má

své opodstatnění. Srnci na podzim
shodí paroží a potřebují na tvorbu
nového, kvalitního hodně energie
a minerálů. Srny mají utajenou
březost, plod se vyvíjí až po novém
roce a potřebuje kvalitní výživu.
Drobné zvěři se věnujeme stejnou
měrou jako srnčímu a do zásypů se
pravidelně přidává pozadek z obilí.
Během lovecké sezóny je sledován

zdravotní stav spárkaté a dle potřeby je také předkládáno medikované
krmivo (ozdravné). Na závěr bych
chtěl prosit veřejnost, i když to dělá
s dobrým úmyslem, aby do krmelců nedávali chléb nebo jiné pečivo.
Zvěři to kvasí v žaludku, protože
chléb a jiné pečivo obsahuje lepek.
Myslivosti zdar a zvěři zvlášť.
text: P. Vaculík

USKUTEČNILI JSME PRVNÍ SPOLEČNÉ NOROVÁNÍ
Myslivost se za posledních 20 let
změnila. Velkoplošné hospodaření
a osévání zemědělsky užívaných
ploch stejnou plodinou řepky olejky
a kukuřice, která vytváří celky monokultur, je nevhodné pro drobnou
zvěř. Krajina se změnila a vhodné
podmínky jsou nenávratně pryč.
Okopaniny, které poskytnou drobné
zvěři krytinu a potravu, jsou pro zemědělce ekonomicky nerentabilní.
Zbytky přežívajících bažantů a zajíců je potřeba chránit před tlakem
predátorů celoročně a to především
v době, kdy lišky mají mláďata a je-

jich intenzita lovu drobné zvěře je
na vysoké úrovni. Liška loví i v denních hodinách, aby zajistila dostatek
potravy pro svá mláďata. Od pradávna se myslivci snaží chránit před
tlakem predátorů drobnou zvěř, aby
se zachovala populace divoce žijící
zvěře i pro další generace. Poprvé
v historii se konalo společné plošné
norování v honitbách MS Kvasice,
MS Trávník, MS Chřibsko, MS Jarohněvice a MS Hrabůvka. Sobota 6.
května v 8:00 v Myslivně v Kvasicích
byla datem a časem zahájení akce.
Celkový počet účastníků ze všech

jmenovaných spolků dosáhl na číslo
třicet.
Lovecky upotřebitelných psů norníků přesáhl dvacítku. Po krátkém
uvítání všech účastníků a seznámením se s průběhem lovu se 5 skupin rozjelo do revírů. Dobré zprávy
o úspěchu na sebe nenechaly dlouho čekat. Práce v revírech se protáhla do 15:00 hodiny.
Úspěšná akce byla zakončena nástupem s výřadem, na kterém leželo
7 lišek obecných a 3 psíci mývalovití.
U pozdního oběda se ještě dlouho
společně diskutovalo o výborném

výsledku dnešního lovu.
Jedině takové a jim podobné akce
mohou do budoucna zachovat
drobnou zvěř alespoň v takových
stavech, jaké jsou nyní. Stejný predátor drobné zvěře je i zvěř černá
(divočáci), ale o tom zase příště. Děkuji všem, kteří se zúčastnili, a věřím,
že spolupráce se sousedními spolky
se bude nadále prohlubovat nejen
v myslivosti, ale také na poli kulturním a sportovní střelbě.
text: P. Vaculík

O KRÁLE STŘELCŮ ZE SAMOPALU VZ. 58
Již tradičně proběhl 22. dubna za
krásného aprílového počasí závod
pro širokou veřejnost „O krále střelců
ze samopalu vz. 58“. Před devátou
hodinou ranní se na střelnici začali
scházet první zájemci a do ukončení
registrace v 10 hodin bylo přihlášeno 24 závodníků.

6

Po krátké rozpravě a instruktáži
zazněly ve skále první výstřely a soutěžící s obdivuhodnou přesností
kropili terče vzdálené 50 m. Ti, co
právě nestříleli, si krátili čas střelbou
ze vzduchovky na kovové panáčky,
nebo vášnivě debatovali ponořeni
do vzpomínek na doby, kdy sloužili

s SA58 povinnou vojenskou službu.
Kolem poledne bylo odstříleno
a u občerstvení již netrpělivě každý
vyhlížel konečné pořadí, aby mohl
poměřit výkony soupeřů. Tentokrát
se v první trojce neumístil nikdo
z Kvasic, první místo si vystřílel pan
Jan Kučera, druhé Ivan Košina a třetí

Jaroslav Oborný. První místo v kategorii žen si vystřílela paní Monika
Chaloupková – dcera našeho dlouholetého člena Radka Hejdy.
Vítězům gratulujeme a těšíme se
na Vaši účast v příštím závodě.
text: P. Kristek
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VYHRÁLI JSME TURNAJ O POHÁR STAROSTY MĚSTA HULÍNA
Odstartovala nám jarní část soutěží, a tak mi dovolte krátké ohlednutí za zimní přípravou a startem
jara. Začnu jako již tradičně A mužstvem. Áčko absolvovalo kvalitní
zimní přípravu včetně soustředění
ve Velkých Karlovicích. Také odehrálo zimní turnaj O pohár starosty
města Hulín, který se nám podařilo
vyhrát. V mužstvu nedošlo k žádným změnám, a tak se nám i docela
zatím daří jarní část sezóny, ve které

jsme zatím neprohráli (4 výhry a 3
remízy). Áčko je zatím na druhé
příčce, když na vedoucí Hluk ztrácí
5 bodů. Cílem je skončit do 3. místa. B mužstvo začalo zimní přípravu
pod vedením trenéra pana Milana
Harvánka. Bohužel se pan Harvánek rozhodl těsně před začátkem
mistrovských utkání skončit. Chtěl
bych mu poděkovat za jeho práci
a stálé věřím, že u nás ještě v budoucnu trénovat bude. Novým

trenérem béčka se stal pan Jaroslav
Silný. V jarní části se zatím nedaří
podle představ, ale klíčové zápasy
teprve přijdou a věřím, že Béčko
potvrdí svou kvalitu. Zatím Béčko
figuruje na třetím místě se ziskem
44 bodů a ztrátou 4 body na první
místo.
Mužstvo dorostu neodstartovalo jarní část sezony vůbec dobře,
když první dvě utkání prohrálo. Postupně se jejich výkon ale zlepšuje

a z dalších čtyř utkání 3 krát vyhrálo. Pod vedením zkušených trenérů
pana Daňka a Zapletala se jistě posunou ještě tabulkou vzhůru.
Žáci začali jarní část soutěže až
koncem dubna, takže zatím mají
odehrána pouze tři utkání, starší
žáci dokázali dvakrát zvítězit. S pozdravem „Sportu zdar“.

postupně prodlouženy a celý náš
úsek požářiště byl hašen. Pro přístup
za ploty byly použity žebříky. Silný
vítr komplikoval zásah, velmi rychle
rozšiřoval hoření na další porosty.
Po uhašení všech ohnisek v našem
úseku jsme postupně sbalily všechny proudy a námi nasazené věcné
prostředky. A po rozhodnutí velitele zásahu jsme se vrátili zpět na
základnu. Na místě jsme zasahovali
společně s jednotkami HZS ZLK stanice Kroměříž, JSDH Kroměříž, JSDH
Hulín a PČR.

proudu provedli uhašení požáru.
Po dojezdu jednotky profesionálních hasičů ze stanice Kroměříž byl
strom zkontrolován termokamerou,
aby byla odhalena případná skrytá
ohniska. Následně se na místo události dostavil i vyšetřovatel příčin
požáru a po zdokumentování celé
akce jsme se vrátili zpět na základnu.

text: Filip Klement

Z DENÍKU JSDH KVASICE
Požár v Metalšrotu Tlumačov
Ve čtvrtek 15. prosince 2016
v 12:23 hodin jsme byli vysláni k požáru haly na zpracování kovového
odpadu v Tlumačově. Na místo události jsme vyjeli vozidlem CAS-20 Tatra 815 v počtu 1+3. Po příjezdu na
místo události jsme se hned zapojili
do hasebních prací pomocí jednoho vodního proudu „C“. Následně
jsme byli vysláni velitelem zásahu
zřídit čerpací stanoviště u nedalekého rybníku a odtud jsme do příjezdu
velkokapacitního čerpadla prováděli
dálkovou dopravu vody. Po spuštění
velkokapacitního čerpadla s hadicovým vedením jsme začali navážet
vodu z hydrantové sítě v Tlumačově. Po dokončení hasebních prací
jsme pomohli s úklidem hadicových
vedení a byli jsme velitelem zásahu
posláni zpět na základnu. Na místě
události jsme zasahovali spolu s jednotkami HZS Zlínského kraje stanic
Otrokovice, Kroměříž, Zlín, Uherské
Hradiště a SDH obcí Tlumačov a Otrokovice.
Výbuch rodinného domu
v Tlumačově
V úterý 7. února 2017 v 8:48 hodin
jsme vyjeli k požáru s výbuchem rodinného domu v Tlumačově.
Na místo události jsme vyjeli vozidlem CAS-20 T815 v počtu 1+5. Po
příjezdu na místo události bylo zjištěno, že došlo k výbuchu plynu v rodinném domě, požár se nepotvrdil.
Na místě se nacházely dvě zraněné
osoby, které si převzala do péče záchranná zdravotnická služba. Asi po
hodině, kterou jsme strávili na místě,
jsme se společně z několika dalšími
jednotkami po rozhodnutí velitele
zásahu vrátili zpět do zbrojnice. Na
místě zasahovaly jednotky HZS ZLK
Otrokovice, Kroměříž, Zlín a JSDH
Kvasice, Tlumačov, dále Policie ČR se

zdravotní záchrannou službou.
Stříkaní ledu na Oranžovém
hřišti za školou
V prvním lednovém týdnu 2017
udeřily mrazy dosahující teploty
pod -10 stupňů. Předpověď počasí
slibovala mrazy na delší dobu. Proto
jsme byli požádáni vedením obce
Kvasice, abychom provedli nástřik
na našem novém Oranžovém hřišti
za školou. Postupně jsme začali stříkat vrstvu za vrstvou a po třídenním
úsilí mohlo být rozhlasem vyhlášeno otevření naší ledové plochy. Pak
jsme každý večer po dobu 3 týdnů
jezdili plochu uklízet a nastříkat novou vrstvu ledu. Tímto bych chtěl
poděkovat všem, kteří se podíleli
na stříkání ledu. Především našim
členům, obecním zaměstnancům
a bruslařům, kteří byli ochotni nám
pomoci.
Hasili jsme travní porost
v Hulíně
V sobotu 4. března při jízdě ze stanice HZS ZLK v Kroměříži jsme v Hulíně zaslechli radiovou komunikaci
o požáru. Proto jsme nabídli KOPIS
svoji pomoc a na základě rozhodnutí důstojníka KOPIS jsme se vydali na
místo zásahu.
Naše jednotka se dostavila na
místo zásahu cca do 2 minut. Po
příjezdu bylo průzkumem zjištěno,
že se jedná o požár travního porostu o velikosti cca 20x40 metrů,
požár se nacházel za oplocením
u firmy ZAPA beton. Okamžitě byly
nasazeny dva útočné proudy C. Jeden na zabránění šíření požáru na
stožárovou trafostanici 22/0,4 kV
a druhý na zabránění šíření požáru
k zaparkovaným nákladním vozidlům firmy ZAPA beton. Po příjezdu
dalších jednotek bylo naše vozidlo
plněno vodou. Útočné proudy byly

Odstraňovali jsme spadlé
stromy na cyklostezce
V neděli 5. března 8:05 jsme byli
požádání o odstranění spadlých
stromů na cyklostezce z Kvasic do
Kroměříže. Na místo události jsme
vyjeli vozidlem CAS-20 Tatra 815
v počtu 1+4.
Při jízdu bylo operačním střediskem upřesněno, že se jedná o několik popadaných stromů v prostoru
cyklostezky z Kvasic do Trávnických
zahrádek. Zásahové vozidlo jsme
zaparkovali u fotbalového hřiště ve
Kvasicích a odtud jsme se vydali
pěšky vybaveni motorovou pilou
a příslušenstvím směrem k popadaným stromům. Z druhé strany nám
vyjeli na pomoc profesionální hasiči
z Kroměříže. Po odstranění stromů
z cyklostezky se jednotky vrátily
zpět na své základny.
Hasili jsme požár dutiny
stromu
Na Velikonoční pondělí nám byl
přesně ve 20 hodin nahlášen požár
dutiny stromu v prostoru za loděnicí
ve Kvasicích. Na místo události jsme
vyjeli v počtu 1+5 vozidlem CAS20
Tatra 815.
Po dojezdu na místo události jsme pomocí jednoho vodního

V Tlumačově hořely pneumatiky
Ve středu 26. dubna v 15:23 hodin
nám byl nahlášen požár pneumatik
v průmyslovém areálu firmy Metalšrot Tlumačov. Na místo události
jsme vyrazili v počtu 1+4 vozidlem
CAS20 Tatra 815.
Na místo události jsme dorazili
společně s profesionální jednotkou
ze stanice Otrokovice. Byl zjištěn
požár plastového a gumového odpadu. Profesionální jednotka z Otrokovic nasadila jeden vodní proud
s pěnou a my jsme byli velitelem
zásahu posláni z druhé strany požáru, kde jsme nasadili druhý vodní
proud se střední pěnou. Ostatní
jednotky prováděly navážení vody
z hydrantové sítě v Tlumačově. Likvidace požáru byla provedena okolo
půl osmé večer. Po zdokumentování celé události se všechny jednotky
postupně vrátily zpět na základnu.
Na místě události zasahovaly jednotky:
- profesionálních hasičů ze stanic
Otrokovice, Kroměříž, Zlín a Uherské
Hradiště
- dobrovolných hasičů z obcí Kvasice, Tlumačov, Otrokovice, Hulín
a Halenkovice
- podnikových hasičů Continental
Barum s.r.o. Otrokovice
- chemická mobilní laboratoř
z Frenštátu pod Radhoštěm
text: P. Ředina
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ŽIVOTNÍ OSUDY - ANTONÍN JAHODA, ODBORNÝ UČITEL V KVASICÍCH
22. 3. 1903 – 3. 4. 1942

Na podzim loňského roku mě
oslovil nový ředitel kvasické
základní školy František Látal
ve věci nálezu pamětní desky
kvasického učitele Antonína Jahody. Požádal mě, zda bych mu
o něm nemohl poskytnout nějaké informace. S překvapením
jsem zjistil, že k učiteli Jahodovi nejsou skoro žádné prameny.
Mě samotného zajímalo, kdo
vlastně byl a proč musel zemřít
daleko od domova v koncentračním táboře.
Kvasický učitel Antonín Jahoda

se narodil v nedaleké Kroměříži
v části zvané Štěchovice zámečnickému pomocníkovi Leopoldovi
Jahodovi a Antonii rozené Pacákové
z Doubravic jako druhorozené dítě.
Měl tři sourozence, nejstarší sestru
Leopoldinu a dva mladší bratry Jaroslava a Františka.
Antonín studoval pravděpodobně v Kroměříži, v kvasické školní
kronice má uvedenu zkoušku z dospělosti v roce 1922 a způsobilosti
v roce 1926. Od roku 1922 působil
jako zastupující učitel v Němčicích,
Kyselovicích, Lutopecnách a Břestku. Od 1. září 1931 nastoupil jako
odborný učitel do Obecné školy
v Kvasicích, kde byl třídním učitelem
v 5. třídě. V letech 1934-1941 byl přidělen k Měšťanské škole v Kvasicích
a vyučoval kreslení, rýsování, češtinu, krasopis, počty a zpěv.
V Kvasicích se také seznámil se
svojí budoucí ženou Jaroslavou Navrátilovou, dcerou Jaroslava Navrátila, nadlesního z Vrbky. Vzali se 20.
listopadu 1937 v kvasickém kostele
a tři roky po svatbě se jim narodila
v roce 1940 dcera Jiřina. Mladá rodina Jahodova žila v bytě v domě číslo
460 na Kroměřížské ulici.

Válečné události byly pro místní
obyvatele těžkou dobou a někteří
se rozhodli sami zapojit do boje
proti nacistům. Také učitel Jahoda
se rozhodl zapojit do místní odbojové organizace s krycím názvem
,,500“. Tuto malou odbojovou skupinu vedl na Kroměřížsku četnický major Josef Střihavka. Skupina
měla sloužit k podpoře parašutistů
a partyzánů, k přepravě vojenských
osob z území protektorátu. Její členové byli v té době ve spojení s parašutisty a opatřovali jim potřebné
věci, například benzín. V organizaci
kromě učitele Jahody působili další
občané z Kvasic, doktor Karel Zlámal (zemřel v Osvětimi), Antonín
Rozsypal (kvasický rodák, zemřel
v Mauthausenu). V září 1941 ale došlo k prozrazení a následně k udání
některých členů odboje. Organizaci ,,500“ prozradil agent provokatér brněnského gestapa František
Klimeš, jenž předstíral, že dodává
zprávy do Velké Británie, buďto
tajnou vysílačkou nebo písemně.
V létě 1941 se na Kvasicku tajný
agent sešel se Zdeňkem Smejkalem
a navštívil Kroměříž, kde se vydával
za obchodního cestujícího. Zde byl

seznámen s drogistou (kvasickým
rodákem) Antonínem Rozsypalem
a inspektorem městské policie Josefem Franckem, ředitelem okresního úřadu ve výslužbě Antonínem
Raitem, majorem četnictva Josefem Střihavkou a v neposlední řadě
i s odborným učitelem Antonínem
Jahodou z Kvasic. Ti všichni podávali Klimešovi tajné zprávy, které on
pak předával gestapu v Brně.
V září 1941 následovalo rozsáhlé
zatýkání členů odbojové organizace
a večer 3. října byli zatčení všichni jmenovaní a Klimešem později
usvědčeni. Po trýznivých a mučivých výsleších na gestapu byli všichni deportováni do koncentračních
táborů, odkud se už domů nevrátili.
Kvasický učitel Antonín Jahoda zemřel v Mauthansenu 3. dubna 1942.
Na jeho památku a statečnost
byla po válce v budově (staré) kvasické školy odhalena pamětní deska, která po zřízení nové školy byla
sejmuta.
Závěrem bych rád požádal
čtenáře o jakékoliv informace k rodině pana Jahody nebo
o odboji na Kvasicku.
text: P. Klapil

Domov se zvláštním režimem Kvasice
zve širokou veřejnost na oslavy 65. výročí založení domova,
které se uskuteční ve středu 21. 6. 2017.

Součástí oslav bude
Den otevřených dveří od 9.00 – 17.00 hod.
Od 16.00 hod. vystoupí v prostorách před zámkem
hudební skupina PEXESO s hostem
Stanislavem Hložkem.
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CO JE MOŽNÁ ZBYTEČNĚ PŘEHLÍŽENO
Malý domek u autobusového
nádraží je zázemím pobočky České
katolické charity Kroměříž a zároveň
sídlem
Mariánsko-Alžbětinského
společenství (MAS). O něm už se
v Kvasických novinách několikrát
psalo, ale protože obcí kolují rozličné a ne vždy výstižné zprávy, považuji za vhodné uvést zde svou zkušenost. Společenství stojí na ušlechtilé
charitativní tradici zejména z první
poloviny dvacátého století. Na historických snímcích může najít své
předky snad každá druhá kvasická
rodina. Dnes společenství navazuje
především na kulturní a duchovní
zaměření. Že už není výhradně ženskou doménou, svědčí třeba moje

účast. Někdo namítne, že současný
tok informací se odehrává v televizi,
na internetu a prostřednictvím mobilních telefonů a není už třeba se
scházet po večerech v malém domku. Jenže potřeba společenského
rozměru je právě tím, čím si dnešní
doba nedostačuje. Vzpomeňme na
bohatou kvasickou tradici divadelních, čtenářských a jiných kulturních
sdružení, která doznívala ještě v šedesátých letech minulého století. Po
iniciativě bývalého starosty Zdeňka
Hrabala v devadesátých letech připadá naší starší generaci současnost
jako nesmírně chudá. Až na ojedinělé akce zůstáváme osamoceni
ve svých domovech anebo kulturní

vyžití vyhledáváme v blízkých městech. Mnohdy ke své škodě, protože
tak zahazujeme i vlastní schopnosti a iniciativu. Z mého pohledu se
může MAS pochlubit pěknou řádkou vydařených posezení při pravidelných hodinách trénování paměti,
cestopisných prezentacích a zejména hodnotných přednáškách zaměřených na historii. Z význačnějších
akcí přizvaných hostů vzpomeňme
přednášku prof. Martina Chadimy
o Janu Husovi, aktuální pohled na
problémy evropské migrace diplomata Ing. Pavla Jajtnera nebo přednášku Mgr. Lubomíra Plisky na téma
Bible. Kvalifikovaný popis osobností
a blízkých i vzdálených lokalit pou-

tavým způsobem předkládá Mgr.
Anna Zlámalová, přiblížení starověkých kultur pak paní Marie Šuterová.
Zájem naplňuje kapacitu malého
domku, že praská ve švech, což se
řeší přemístěním do větších prostor.
Jisté je, že v našem městečku máme
schopné osobnosti, které si zaslouží
naši pozornost. Ušlechtilá kulturní,
historická a společenská témata
jsou nevyčerpatelná, jen v bohatých
místních dějinách je stále z čeho
brát. Společenství neklade žádné
bariéry a je ve zmíněných akcích
široce otevřeno všem spoluobčanům, termíny bývají vyhlašovány
obecním rozhlasem.
text: Václav Dosoudil

SMUTEČNÍ ROZLOUČENÍ S MICHALEM PAVLATOU
Ve Velké obřadní síni krematoria Strašnice se 27. ledna
rozloučila rodina, herecká i politická elita a také veřejnost
s hercem, dabérem, publicistou
a pedagogem Michalem Pavlatou, rodákem z Kvasic.
Michal Pavlata přišel na svět
v Kvasicích 15. července 1945
v zahradním domku zámeckého parku. A jelikož byla neděle,
jeho dědeček, hudebník a kvasický regenschori Adolf Straka, žák Antonína Dvořáka, hrál
v okamžiku jeho zrození oslavné opusy na varhany v kostele
na náměstí.
Jsem rád, že patřím do Kvasic
Přestože se Pavlatovi rodiče odstěhovali z Kvasic do severních
Čech, Michalovi byly tři roky, žili ve
vesnici Zásada v blízkosti Jablonce
nad Nisou, dojížděl Michal Pavlata
i se svými bratry do Kvasic k svým
prarodičům na prázdniny. Bydleli
v Horní ulici číslo 80. Předci Michala Pavlaty odpočívají na kvasickém
hřbitově a jejich vnuk je měl stále
ve svém srdci a při každé příležitosti
divadelních zájezdů na Moravu navštěvoval i jejich hrob, což mohou
potvrdit mnozí z Kvasic, kteří ho právě na hřbitově zastihli.
Michal Pavlata měl další sourozence, o čtyři roky mladšího Josefa,
bývalého pražského senátora a ředitele divadla Gong, a o devět let
mladšího Jana, který převzal rodinou
usedlost v Čechách. I přes rozdílnost
povah a povolání se bratři měli rádi

a navzájem se podporovali. Ve svých
vzpomínkách neopomenul ani na
svého bratříčka Michala, narozeného o rok dříve, který zemřel dva dny
po porodu na záškrt. Je pochován
v Kvasicích v rodinné hrobce.
„Jsem rád, že patřím do Kvasic“,
tímto vyznáním byl nazván rozhovor, který vedla s hercem Michalem
Pavlatou paní Renáta Nelešovská
(Kvasické noviny, ročník IX, prosinec
2011, str. 9). I ve svých rozhlasových
nebo televizních pořadech se vždy
hrdě ke Kvasicím hlásil jako rodák
a obdivovatel.
Po vydání knihy Kvasice (spoluautor Petr Klapil) jsem měla besedu
ve Vsetíně. I když jsem měla obavy,
zda je to vhodné téma pro vsetínské posluchače, beseda proběhla
úspěšně. K mému údivu a radosti
kniha Kvasice byla i zakoupena. Ještě větší radost jsem měla, když jsem
se dozvěděla, že jedna z nich je pro
Michala Pavlatu. Na paní Věru Vášovou, svou tetu žijící ve Vsetíně, vzpomíná Michal Pavlata i v rozhovoru
pro Kvasice. Michal Pavlata měl ve
své knihovně i další mé knihy a dokonce je propagoval u známých ve
Vídni. A tak si musím postesknout,
že v Michalu Pavlatovi ztrácím jednoho ze svých čtenářů.
Jeho dědeček hrál bravurně
na varhany
Rodina Michala Pavlaty byla navzájem propojena a mnozí z příbuzenstva pocházejí z Kvasic. Marie
(roz. Hanačíková) a Adolf Straka měli
tři děti (Vincenc 1912, Adolf 1914,

Marie 1921). Dr. Vincenc Straka byl
hudební kritik a zaměstnance Konzervatoře Brno, vězněn z politických
důvodů v obou totalitách. Jeho
žena bývala ředitelkou Janáčkova
muzea v Brně. Jelikož prof. Racek,
který měl mít smuteční rozloučení
na jeho pohřbu v roce 1975, onemocněl, ujal se toho synovec Michal, a to s velkým citem a porozuměním. Se strýcem Vinci si hodně
rozuměl a rád povídal. Adolf zemřel
ve věku 26 let ve druhé světové válce. Marie – maminka herce, zemřela
v požehnaném věku v roce 2011.
V rozhovoru pro Kvasické noviny Michal ještě vzpomenul, že slavila 90
let. Dědeček Michala Pavlaty přišel
do Kvasic v roce 1905. V první světové válce onemocněl neštovicemi,
které poznamenaly jeho obličej, zůstaly po nich jizvičky. Jeho bravurní
hra na varhany tím poznamenána
nebyla.
O své ženě „Rozkvetlé konvalinky“ píše: … Byla krásná, jmenovala
se Eva Svobodová, spolu jsme byli
sedmatřicet let, šest měsíců, jednadvacet dní a devět hodin. Asi bych
byl mizerný otec, ale vím, že bych
byl výborný dědeček. To už bohužel.
Žena Michala Pavlatu do věčnosti
o několik let předešla.

cem v naší republice. Tatínek zamřel
v roce 1983 a Michalovi bylo líto, že
se nedožil sametové revoluce.
Začal v roce 1967 u Oldřicha Nového v Nuslích, následovalo Kladno,
Mladá Boleslav, Divadlo E. F. Buriána
v Praze, pak v ABC a nakonec v Činoherním klubu.
Vedle divadelních rolí je četná
i jeho filmografie. Významnou roli
hrál i v německém filmu, kde se setkali před kamerou dva rodáci z Kvasic. Byl to o dva roky starší německý
herec Fridrich von Thun, syn majitele kvasického zámku, u kterého
pracoval jeho tatínek, Josef Pavlata,
jako úředník. Michala Pavlatu jsme
mohli vidět i v televizních pořadech.
Jeho nezaměnitelný a charismatický hlas z něj udělal vyhledávaného rozhlasového a také dabingového herce. Namluvil tisíce větších
i menších rolí, např. Michaela Winslowa v sérii Policejních akademií
nebo pilota T. C. v detektivním seriálu Magnum.
Pavlata měl i literární vlohy, psal
fejetony, napsal několik textů pro
kapelu Rangers, tvořil scénáře rozhlasových pořadů o populární hudbě a uplatnil se i v novinách. Psal
do Lidových novin a jeho fotbalové
postřehy vydával deník SPORT. Byl
také členem Rady Českého rozhlasu
Před kamerou se setkal s kva- (1999-2006).
sickými rodáky
Michal Pavlata vzpomínal na KvaKoncem 60 let vystudoval Michal sice rád, a tak si zaslouží i naši vzpoPavlata Divadelní fakultu Akademie mínku.
múzických umění a i přes komplikace v důsledku emigrace tatínka do
text: K. Koutňáková
Švýcarska se stal uznávaným uměl-
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LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ VE VELKÝCH KARLOVICÍCH
Letošního lyžařského kurzu se
ve dnech 15. - 20. ledna zúčastnili
žáci a žákyně 7. a 8. ročníku. Kromě nácviku lyžařských dovedností, který vyvrcholil čtvrtečním slalomem, soutěžili účastníci kurzu
také v bowlingu, stolním fotbale,
přípravě originálního zábavného
programu, teoretických znalostech zimních sportů nebo úklidu
pokojů. V nejsledovanější soutěžní disciplíně slalomu si místa na
stupních vítězů v rámci I. družstva
zajistili: 1. Adam Kochaníček, 2.
Josef Kohout a 3. Lucie Kučerová.
Ve II. družstvu obsadili medailové

příčky: 1. Dominik Halámek, 2. Tomáš Maša, 3. Eliška Tumová. Turnaj
ve stolním fotbale ovládli bratři
Daniel a Tomáš Mašovi. V bowlingu byl nejlepší Jaroslav Šiška, kterému se nejvíce vedlo i v oblasti
sportovní teorie. Nejoriginálnější
program si nachystal pokoj Pavlíny Tomaštíkové, Terezy Baďurové,
Elišky Tumové a Anety Vavříkové
a největší pořádek byl tentokrát
na pokoji hochů ve složení Josef
Halaška, Tomáš Vala a Jan Vavřík.
Takový byl alespoň ve výsledcích
lyžařský kurz 2017.
text: J. Machovský

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE S ÚČASTÍ ZŠ
V halovém turnaji jsme obrátili zápas
První soutěží, která se nám nevtěsnala do minulého čísla novin,

bylo okresní finále dívek v halovém fotbale v Bystřici pod Hostýnem. Hrálo se koncem listopadu
a v úvodu turnaje to na výraz-

nější úspěch zrovna nevypadalo.
Vstupní utkání jsme prohráli 1:3
(se ZŠ Slovan Kroměříž, branku
vstřelila Novotná), ale od druhého zápasu to už byla jiná písnička.
Kádr, který zvládl projít turnajem
téměř bez střídání, si poradil s 3.
ZŠ Holešov 3:0 (Novotná 2, V. Marčíková), ZŠ Bratrství Bystřice pod
Hostýnem 4:0 (Novotná 3, Masná) a po nervy drásajícím penaltovém rozstřelu i s 1. ZŠ Holešov
2:1 a vybojoval si účast ve finále.
Zvláště semifinálové utkání proti
celku z Holešova stálo naše barvy hodně sil. Po vydařené akci
M. Marčíkové a přesném zásahu
Masné z úvodu druhé půle, se
zdálo být finále už jisté. Jenže po
ojedinělé chybě 20 sekund před
koncem bylo vyrovnáno. Prodloužení rozuzlení nepřineslo, a tak se
šlo na penaltový rozstřel. V něm
dokázaly přesně zacílit Masná s V.
Marčíkovou a to bylo o kýžený
gól víc, než svedla konkurence.
V závěrečném klání už bohužel
chyběly síly. Od začátku tahaly za
delší konec soupeřky ze Slovanu
a po zásluze také zvítězily. Nicméně stříbrné medaile byly vítanou
odměnou za předvedený výkon.
Hoši na COPTu ukázali, co
umí
V prosinci se několik vybraných hochů z II. stupně zúčastnilo dovednostní soutěže „Ukaž,
co umíš“ na Střední škole COPT
v Kroměříži v kategoriích elektronik, strojař a automechanik. Byli
to Martin Černošek, Ondřej Smolinka, Tomáš Slavík, Martin Šafařík,
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Michal Vráblík (všichni 9. třída),
Tomáš Dýčka, Jaroslav Šiška (oba
8.) a Dominik Halámek (7.). Mezi
elektroniky si vedl nejlépe Michal
Vráblík, který obsadil 3. místo
v osmičlenném soutěžním poli.
Rovněž 3. příčku, ale mezi čtrnácti
aktéry, si v kategorii strojař vybojoval Martin Černošek. Nejprestižnější kategorie automechanik se
zúčastnilo 23 soutěžících. Naším
nejúspěšnějším zástupcem v této
soutěži se stal Martin Šafařík, který skončil těsně druhý. Bodově se
sice vyrovnal vítězi, jen horší výsledek na pracovním stanovišti č.
1 jej připravil o prvenství. Zdařilé
působení ještě podtrhli Martin
Černošek na 4. a Tomáš Dýčka na
9. místě.
Proběhl 7. ročník pingpongové ligy
Od začátku měsíce března až do
poloviny května probíhal na škole
7. ročník pingpongové ligy, který nakonec ve svých kategoriích
ovládli Tadeáš Stránský (5. třída)
a Lucie Kučerová (7.). Školní turnaj v malé kopané na oranžovém
hřišti dospěl k finálovému dvojzápasu a vítěz bude znám až po
uzávěrce tohoto čísla. V atletických soutěžích na sebe upozornili
především Josef Halaška (7.), který obsadil výborné 6. místo v atletickém čtyřboji, dále Tomáš Hora,
Adéla Masná (oba 9.), Petr Pecina,
Jaroslav Šiška (oba 8.) a Tomáš
Vala (7.), kteří uspěli v jednotlivých disciplínách.
text: J. Machovský
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ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Divadlo „O třech prasátkách“
„O třech prasátkách“, tak se jmenovala pohádka, kterou děti viděly 10.
února v Domě kultury v Kroměříži. Tři
prasátka, která si postavila domečky
ze slámy, dřeva a cihel, vyzrála na zlého vlka. Divadlo se dětem líbilo a těšíme se na další pohádky.
Návštěva knihovny
Děti z Mateřské školy ve Kvasicích
navštívily 21. února knihovnu. Paní
knihovnice Rita Králíková četla dětem
pohádky, říkadla a hádanky. Provedla
nás knihovnou, ukázala nám pohádkové a obrázkové knihy. Děti si vybíraly a prohlížely knížky podle svého
zájmu. Na závěr jsme si všichni společně zazpívali a děti dostaly sladkou
odměnu.
Přednáška – Školní zralost
V Mateřské škole ve Kvasicích se
uskutečnila 23. února přednáška Mgr.
Jany Dinčic nazvaná „Školní zralost“.
Přednášky se zúčastnil ředitel Základní
školy ve Kvasicích Mgr. František Látal,
Ph.D. a paní učitelka Mgr. Miluše Hradečná. Rodiče dětí získali mnoho zajímavých informací o tom, co mají děti
umět při nástupu do základní školy.
Karneval v mateřské škole
Na konci měsíce února se již tradičně Mateřská škola ve Kvasicích
proměnila v pohádkovou říši. Ve třídách bylo vidět plno princezen, rytířů,
kočiček, pejsků a jiných pohádkových
postav. Školkou prošel medvěd s družinou a zahájil dětský karneval. Děti
soutěžily, tancovaly a hrály si. Na závěr
dostaly medaile a sladkou odměnu.
Vystoupení v domově
Na začátku března ke svátku žen
navštívily naše děti z předškolních

tříd Domov se zvláštním režimem ve
Kvasicích. Paní učitelky si s dětmi připravily program plný jarních básniček
a písniček pro všechny ženy z domova a pro radost předaly dárečky pro
potěšení.
Pohádka v mateřské škole
V polovině března 14. 3. k nám přijela do mateřské školy krásná pohádka - Jak Karlík zachránil babičku. Děti
s nadšením a radostí pohádku sledovaly a bylo na jejich veselých očích vidět, jak se jim pohádka moc líbí.
Velikonoční dílny
Ve čtvrtek 30. 3. si každá třída v naší
školce přichystala pro děti a jejich rodiče Velikonoční dílny. Společně jsme
barvili vajíčka různými technikami, vyráběli zajíčky, motýlky, slepičky a také
nechybělo pletení tatarů, což si mohli
vyzkoušet i někteří odvážní tatínci.
Velké poděkování patří také rodině
Kouřilových z Tlumačova, kteří do naší
školky přinesli dva živé králíčky a malá
kuřátka. Touto cestou moc děkujeme,
protože to ocenily nejen děti, ale také
my dospělí.
Návštěva základní školy
Konec března 31. 3. byl zakončen
návštěvou Základní školy ve Kvasicích.
Děti z předškolních tříd navštívily kamarády v prvních třídách paní učitelky Hudcové a paní učitelky Zapletalové. Mohly se tak podívat, co se děti ve
škole učí a co všechno už umí. Děkujeme, že jsme mohli přijít mezi vás.
Morena
Ve středu 5. 4. v dopoledních hodinách jsme se s dětmi vydali k Moravě, kde jsme se oficiálně rozloučili se
zimou a přivítali jaro, na které jsme se
všichni moc těšili. Společně jsme od-

cházeli ze školky po svačině a nechyběla nám ani Morena, kterou vyráběly
děti z horních tříd společně s paní učitelkou. Děti byly v týdnu seznámeny
s touto tradicí a byly nedočkavé, kdy
už tu zimu zaženeme. U řeky jsme si
s dětmi zazpívali písničky s nádechem
jara. Nejvíce se děti těšily na chvíli, kdy
Morenu konečně hodíme do řeky
a zamáváme naposledy paní zimě.
Muzikoterapie
V Mateřské škole ve Kvasicích dětem 19. a 20. dubna zahrál pan Sklenář na exotické rytmické nástroje.
Nástroje jsou vyrobené ze dřeva, kovu
a jiných zajímavých materiálů. Děti si
hru na všechny nástroje zkusily a moc
se jim líbila. Děkujeme panu Sklenářovi a těšíme se na další setkání s netradičními hudebními nástroji v příštím
školním roce.
Cvičení ve škole
21. 4. jsme si přišli zacvičit zase za
kamarády do základní školy, kde nás
přivítala paní učitelka Hudcová se
svojí třídou a nachystala si pro naše
předškoláky pestrý pohybový program ke zpestření dne a my mockrát
děkujeme.
Sněhurka v Kroměříži
V neděli 23. 4. naše školka připravila
pro děti netradiční výlet do Kroměříže
na pohádku Sněhurka, která se konala
v Domě kultury. Děti si tak zpříjemnily
neděli, kterou strávily se svými kamarády ze školky.
Pan Forejt
V tomto školním roce nás již popáté v Mateřské škole ve Kvasicích
navštívil pan Forejt, zubní preventista.
Děti se učí hravou formou poznávat
své zoubky, povídají si, jak předcházet

zubním kazům a jak si zoubky čistit.
Na závěr povídání dostaly děti malou
odměnu.
Plavání
Ve čtvrtek 26. ledna 2017 děti z naší
mateřské školy, které chodily do plavání, ukončily kurz na krytém bazénu
v Kroměříži. Na památku každý dostal
medaili, balonek a sladkost. Dětem se
plavání moc líbilo, jezdily na bazén
moc rády a naučily se tak spoustu
nových věcí, které do budoucna jistě využijí, a třeba se mezi některými
z nich najde plavecký závodník nebo
závodnice.
Zubní preventista
Již potřetí v tomto roce nás navštívil pan Forejt, který dětem nejen
krásně povídá o zoubcích, ale učí je
tak spoustu nového, děti plní úkoly
a dostávají odměny v podobě obrázku či zubní pasty. Těšíme se na další
návštěvu.
Screenig očí
V úterý 31. ledna 2017 proběhlo
v mateřské škole preventivní screeningové vyšetření zraku firmou PRIMA
VIZUS. Díky tomuto vyšetření je možné
u dětí předškolního věku včas odhalit
vážnou oční vadu. O výsledku vyšetření byli rodiče informováni písemně.
Divadlo Tři prasátka
V pátek 10. února 2017 jsme dětem v naší školce zpříjemnili den výletem do Domu kultury v Kroměříži,
kde se odehrála činoherní pohádka
Tři prasátka. Děti se velmi těšily, vždy
mají radost i z jízdy autobusem. Výlet
se velmi vydařil, děti byly spokojené
a šťastné. Všichni se moc těšíme na
další výlet za kulturou.
text: kolektiv Mateřské školy Kvasice

MEMORIÁL RADIMA HUTAŘE V ELEKTRONICKÝCH ŠIPKÁCH
V sobotu 14. ledna se na Bowling
Art club Kvasice, pod záštitou Vodáckého klubu Kvasice z.s., uskutečnil
sedmnáctý ročník turnaje Radima
Hutaře v elektronických šipkách. Do
turnaje se může zapojit každý šipkový
nadšenec a neregistrovaný hráč, který
chce zkusit své štěstí ve hře v přátelském šipkovém klání. Letošní účast
hráčů v memoriálu byla velmi silná,
i co se konkurence týče. Celkem se
sešlo 38 hráčů a hráček z naší obce
a blízkého okolí. Časově a fyzicky vyčerpávající desetihodinový šipkařský
souboj dal zabrat nejen pořadatelům,
ale hlavně samotným hráčům. Dvě
hodiny po půlnoci s poslední doho-

zenou šipkou se i letos našel vítěz
turnaje a držitel putovního poháru
Memoriálu Radima Hutaře v elektronických šipkách.
Celkové umístění: 3. místo – Michal
Maček, 2. místo – Michal Illeš, 1. místo
– Franta Huňař, který své vítězství letos
obhájil.
Jako žena měla šťastnou ruku ve
hře Lucie Chrastinová, která si odnesla
cenu Nejlepší žena turnaje Memoriálu
Radima Hutaře. Gratulujeme vítězům.
Pořadatelé, Vodácký klub Kvasice
z.s. a Bowling Art club Kvasice, děkují všem zúčastněným za krásný
večer. Poděkování patří taktéž rodině
Radima Hutaře za jejich každoroční

podporu, obci Kvasice za podporu a sponzorských darů.
této akce v podobě věnování sponPřejeme vám úspěšné dny a budezorského daru a Bowlingu Art clubu me se těšit zase za rok.
Kvasice za poskytnutí prostor, servisu
text a foto: Z. Vojteková
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DRAMATICKÝ KROUŽEK DZR KVASICE SKVĚLE REPREZENTOVAL
NA VALAŠSKÉM DOREMI 2017

Když jsme obdrželi pozvánku na
Valašské Doremi 2017, které se uskutečnilo 27. dubna v Loučce, neváhali
jsme a přihlásili se. Nevěděli jsme
sice žádné podrobnosti, ale chtěli
jsme poznat nové prostředí, nové
lidi a dát příležitost našim klientům,
aby se prezentovali se svým umem

před širokou veřejností. Poctivě
jsme nacvičovali jak vystoupení jednotlivců, tak i vystoupení pěveckého sboru.
Ve čtvrtek 27. dubna jsme vyrazili směr Loučka. Cesta autem trvala zhruba hodinku a přivítala nás
krásná valašská vesnička Loučka
poblíž Vizovic. Soutěž se odehrávala v místním kulturním domě, který
zářil novotou, a uvítání pořadatelů
bylo více než vřelé. Co více si na začátek přát. Přijeli jsme sice poprvé,
ale hned jsme se cítili jako doma.
Již třetí ročník Valašského Doremi
zahájil několika větami pan ředitel
Dalibor Maniš, který přivítal všechny
účastníky a popřál jim hodně štěstí
a mnoho pěkných zážitků. Poté se
slova ujal vedoucí DZR Loučka Daniel Sitko, který měl na svých bedrech veškeré technické zajištění programu. Samotná soutěž měla dvě
části. Soutěžící mohli prezentovat

svůj um ve zpěvu, recitaci vlastních
básní, či četbě vlastních povídek.
Soutěžního klání se zúčastnili jednotlivci i skupinky ze šesti domovů.
Mimo domácího DZR Loučka i Domovy se zvláštním režimem Kvasice, Návojná, Nedašov, Nezdenice
a Pržno. Byla k vidění skutečně
obdivuhodná vystoupení. Všichni
soutěžící se navzájem povzbuzovali
a panovala krásná přátelská atmosféra, která dala zapomenout všem,
že jde o soutěž. Všichni se skvěle
bavili i doprovodným programem.
Vystoupili zde členové divadelního kroužku DZR Loučka, Šikulové
(děti z Loučky), karatisté Kyokushin
Slavičín, byla předvedena ukázka
písečná animace a na závěr programu vystoupil i kouzelník Radek.
Náš domov reprezentovaly sólovým
zpěvem paní Zdeňka Zaoralová
a paní Milada Botková a také sbor
dramatického kroužku. Hodnotící

porota byla vybrána z řad obyvatelů
obce Loučka, v jejímž čele zasedla
starostka obce Martina Bartošová.
Odpoledne uteklo jako voda a přiblížil se večer a s ním také vyhlášení
výsledků soutěže. K našemu velkému překvapení jsme obsadili první
místo a měli jsme upřímnou radost.
Myslím, že více než krásné ceny
a úspěch nás potěšilo setkání s milými lidmi, kteří se přes svůj věk a handicapy chtějí pobavit. Mnozí z účinkujících se znali navzájem a bylo
o čem povídat. V Loučce to zkrátka
žilo. Domů jsme se vraceli unavení,
spokojení a s pocitem krásně stráveného odpoledne. Na závěr je nutné
dodat, že všichni pracovníci, kteří se
podíleli na organizaci akce, zaslouží
maximální ocenění a velký dík. Rádi
bychom se na Valašsko vrátili za rok
znovu, ne kvůli soutěži, ale kvůli
skvělým lidem.
text: L. Machalová

NOVINKY ZE „ZÁMKU“ ANEB CO SE UDÁLO NOVÉHO
Vážení čtenáři, na začátku letošního roku vás všechny zdravíme
a rádi bychom vám představili
novinky, které se u nás v domově
udály od posledního vydání Kvasických novin.
Zřejmě největší novinkou je
pro naše uživatele i zaměstnance
změna na pozici vedoucího domova. Po více než dvaceti letech
odešel do důchodů pan Milivoj
Novák. Na jeho místo nastoupila
od 1. 1. 2017 paní Mgr. Monika Vymazalová.
Nadále probíhá rekonstrukce
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střechy zámku, která potrvá do
května letošního roku. V červnu
pak proběhnou oslavy 65. výročí
vzniku domova, na které jste již
dnes srdečně zváni. Nyní se snažíme, aby nám společné aktivity co
nejvíce zpříjemnily dlouhou zimu.
Některé z nich jistě stojí za zmínku.
Listopadová návštěva paní Mišákové a jejích nádherných pejsků
v rámci canisterapie potěšila většinu našich klientů. I když mnozí
z nich dávají přednost spíše samotě, v tomto případě bylo vše jinak.
Na čtyřnohé návštěvníky se všich-

ni usmívali. Někteří se jenom těšili
jejich přítomností, jiní naopak vyhledávali příležitost pejsky pohladit či pochovat. Čtyřnozí přátelé
se nerozpakovali skočit i do postelí, a tak byla k vidění opravdu
nefalšovaná, upřímná radost ze
vzájemného setkání. Na závěr byla
slyšet z úst našich uživatelů pouze
chvála na tuto netradiční návštěvu a přání: „Přijďte brzy zase!“
Když jsme byli na podzim loňského roku s uživateli na bowlingu, dohodli jsme se s jeho majitelem na další výstavě prací našich

klientů. Tentokrát šlo o výstavu
obrázků vytvořených výtvarnou
technikou nazývanou enkaustika.
Jistě mnohé zajímá, co to vlastně
enkaustika je. Je to postup, kdy se
rozžhavenou žehličkou rozžehlují
voskovky na papír, a tak vznikají
rozmanité obrázky. Není to úplně jednoduché a v domově to
zkusili jen někteří, protože práce
s horkou žehličkou vyžaduje jistou
zručnost. O co méně bylo schopných výtvarníků, o to více bylo
diváků, kteří pozorovali rodící se
dílka. Pan Zapletalík opatřil

zpravodajství
obrázky krásnými rámečky, díky
nimž barevné výkresy ještě více
vynikly. S chutí jsme si je prohlédli a samozřejmě jsme využili této
příležitosti k občerstvení i zahrání
bowlingu.
Pro adventní naladění jsme se
vypravili do knihovny. Paní knihovnice Rita Králíková jako skvělá hostitelka připravila krásné povídání
o vánočních zvycích, přečetla
vánoční povídky a na závěr nám
pustila oblíbené pohádky. Beseda
probíhala v příjemné atmosféře
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a každý si s sebou odnášel hezký
předvánoční zážitek.
Tradičně proběhla i vánoční besídka v našem domově. Členové
dramatického kroužku nacvičili
pásmo vánočních písní a koled
protknuté básničkami s vánoční tématikou. Podařilo se smazat
hranici mezi diváky a účinkujícími,
neboť známé koledy a písně zpívali všichni. Vánoční atmosféru
ještě doplnila vůně perníčků, které
s pomocí personálu napekli a ozdobili sami klienti. Součástí od-

poledne bylo vyhlášení výsledků
soutěžního kvízu „Kdo ví, odpoví
2016“, který probíhal během roku
ve třech soutěžních kolech. První
místo obsadil pan Zelinka, dále
se umístili pan Blažek, pan Macík,
paní Zavadilová a paní Zelená.
Všichni účastnící soutěže projevili sportovního ducha a nemalý
rozsah znalostí z různých oblastí
lidské činnosti.
Spolu s novým rokem nás navštívili Tři králové. Při své tradiční
pochůzce navštívili za doprovodu

kytary všechny uživatele a zaměstnance našeho domova. Lednové
aktivity zakončil koncert skupiny
Návraty z Tlumačova s pořadem
nazvaným „Táboráku plápolej“.
Staré trampské písničky jsou našim uživatelům stejně blízké jako
lidovky, a tak si je mnozí zazpívali společně s Návraty. Nechybělo
ani humorné průvodní slovo paní
Janoštíkové prokládané vtipy, kterým se publikum s chutí zasmálo.
text: M. Vymazalová
a L. Machalová

OHLÉDNUTÍ ZA LOŇSKÝM ROKEM
V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM KVASICE
Stejně jako většina organizací
i my v domově hodnotíme uplynulý rok. Posuzujeme, co se nám
společnými silami podařilo a co
naopak můžeme ještě zlepšovat.
Velkou změnou bylo ukončení
vzdělávání žáků ve třídě přímo
v domově. Od září jezdí všichni
školou povinní klienti přímo do
prostor Základní školy ve Kvasicích. Díky volnému prostoru
v bývalé třídě jsme mohli provést
úpravy a vytvořit tímto nové bydlení pro dva klienty. V nejbližší
době snížíme i počet čtyřlůžkových pokojů, čímž se klientům
zvýší kvalita života. Přeci jen, málo
z nás žije s dalšími třemi cizími lidmi v jednom pokoji. Naší snahou

je klientům co nejvíce přiblížit život životu jejich vrstevníků.
Jelikož jsme příspěvková organizace, jsme závislí na systému
dotací a darů. V loňském roce se
nám podařilo získat finance například na Den přírody, kdy si u nás
návštěvníci mohli vyzkoušet různé aktivity, jako je hipoterapie,
canisterapie či výroba dekorací.
Pro zájemce byla připravena ukázka piktogramů pro znázornění
komunikace s lidmi, se kterými
se nedomluvíme verbálně, tedy
slovy. Další akcí bylo Adventní setkání s rodiči a opatrovníky, které
sponzorovaly Lesy ČR, s.p. Společně jsme si zazpívali krásné vánoční písně a koledy u dobré kávy či

čaje. Díky dalším, i drobným dárcům, jsme pro klienty pořídili různé pomůcky a vybavení, například
na polohování či bazální stimulaci, což jsou techniky pro práci
s osobami s těžkým zdravotním
postižením.
V letošním roce chceme klientům zakoupit vhodný bazén,
jelikož milují vodu, ale vzhledem
ke svému postižení většina z nich
není schopna navštěvovat veřejné
koupaliště. V plánu máme také
pořízení nového nábytku, především židlí do společenských místností. Uvítáme tedy jakoukoliv finanční pomoc.
Závěrem bych ráda poděkovala dosavadním dárcům, jejichž

podpora nám umožňuje zkvalitňovat život obyvatelům domova.
V neposlední řadě také děkuji
všem svým kolegům za obětavost a trpělivost při práci s klienty
s těžkým zdravotním postižením.
Jejich práce vůbec není jednoduchá, často používají různé alternativní způsoby pro komunikaci
s uživateli, administrativní zátěže
také přibývá a finanční ohodnocení je dlouhodobě velmi podhodnocené. Přesto potkávám usměvavé tváře a pracovníky ochotné
se klientům věnovat s vysokým
nasazením. Za toto jejich úsilí si
jich velmi vážím.
text: I. Lisztwanová Krčmová

TLUMOČNICKÉ CENTRUM PRO NESLYŠÍCÍ
Vážení přátelé,
na území Kroměřížska působí
v rámci Centra pro zdravotně
postižené ZK dvě sociální služby:
1. Odborná sociální poradna
dle §37 zákona č. 108/2006 Sb.
2. Tlumočnická služba dle
§56 zákona č. 108/2006 Sb.
Odborná sociální poradna Vám
byla představena v Kvasických novinách v roce 2016. Nyní představujeme:
Tlumočnické služby pro neslyšící
Služba je určena pro osoby se
sluchovým postižením bez omezení věku v rámci Zlínského kraje. Je
přizpůsobena vždy individuálním
a specifickým potřebám klienta.
Tlumočení je klientům poskytová-

no bezplatně v běžných životních
situacích na základě včasné objednávky.
Cílem tlumočnické služby je
umožnit všem našim sluchově
postiženým klientům ve Zlínském
kraji, kteří potřebují tlumočení ke
komunikaci se slyšícím okolím, aby
měli k této službě co nejpohodlnější přístup, aby jim byl tlumočník zajištěn vždy, kdy si jej vyžádají, a stali
se tak plnohodnotnými účastníky
společenského dění. CZP-ZK reaguje na situaci, kdy sluchově postižení občané preferující jiné komunikační prostředky než český jazyk,
nejsou vybaveni smyslově k tomu,
aby komunikovali se svým slyšícím
okolím bez pomoci jiné osoby –
tlumočníka.
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách osobám se sluchovým postižením umožňuje
bezplatné čerpání tlumočnických

služeb.
• e-mail: r.travnickova@czp-zk.cz
Službu mohou využít:
• neslyšící a nedoslýchaví lidé
Oldřiška Baránková, tlumočnice
preferující při komunikaci se sly- do znakového jazyka
šícím okolím český znakový jazyk
• adresa: Školní 492, 760 01 Zlín
nebo znakovanou češtinu
• telefon: 577 012 483
• ohluchlí a nedoslýchaví lidé ko• mobil: 773 699 271
munikující především pomocí mlu• e-mail:
vení, odezírání a psaného projevu
o.barankova-sluch@czp-zk.cz
• slyšící lidé, kteří potřebují komunikovat s neslyšícími, nedoslýKontaktovat je možné také:
chavými, ohluchlými lidmi.
ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
V případě zájmu o tuto službu se
Centrum pro zdravotně postižemůžete obrátit na naše tlumočníky: né Zlínského kraje, pracoviště KroTlumočnické služby - Cent- měříž
rum pro zdravotně postižené
Zlínského kraje, o.p.s.
Bc. Hana Stieberová, sociální
pracovník
Renata Trávníčková, soudní tlu• adresa: Oskol 3192,
močnice do znakového jazyka
767 01 Kroměříž
• adresa: Školní 492, 760 01 Zlín
• mobil: 777 005 912
• telefon: 577 012 483
• e-mail: kromeriz@czp-zk.cz
• mobil: 777 005 971, 773 699 270
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POMÁHÁME DĚTEM SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM
Nezisková organizace Centrum
pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.,
Raná péče pro Moravu a Slezsko
poskytuje ve Zlínském kraji sociální

službu rané péče, která je určena rodinám s dětmi se sluchovým nebo
kombinovaným postižením ve věku
od 0 do 7 let. Služba rané péče je

poskytována terénní formou v při- ve Zlínském kraji službu rané péče
rozeném domácím prostředí dítěte využilo 13 rodin s dětmi se sluchoa jejím cílem je sociální integrace vým či kombinovaným postižením.
rodiny a dítěte. Dosud v roce 2017
text: K. Vyhlídalová

ZIMNÍ SPORTOVNÍ HRY NA SVATÉM HOSTÝNĚ
Ve čtvrtek 16. února 2017 se konaly na Svatém Hostýně již tradiční
Zimní sportovní hry pro klienty z vícerých zařízení. I my jsme se zúčastnili - celkem se letos vydalo soutěžit
5 klientů.
Po snídani jsme se oblékli do tep-

lého oblečení a vyrazili na výlet. Na
místo jsme dorazili okolo deváté
hodiny ranní. Po příjezdu jsme šli
na nástup, kde nám pořadatelé dali
instrukce k soutěžním disciplínám.
Následně jsme se rozutekli plnit
dané disciplíny, mezi které patřila

například jízda na lyžích, slalom či
zdobení vánočního stromečku. Jelikož nám během plnění úkolů vyhládlo, po splnění všech disciplín
jsme se šli naobědvat do místní restaurace, kde si každý z nás vybral,
co mu lahodí. Po obědě nás čekalo

ještě vyhlášení výsledků a po nich
přišla slíbená diskotéka.
Na závěr lze jen říci, že naši klienti
si tento výlet velmi užili a již nyní se
těší na příští ročník těchto her.
text: M. Opravilová

OPĚT JSME BRUSLILI V KROMĚŘÍŽI
I pro tento rok měla kulturní komise
při OÚ Kvasice naplánováno novoroční
bruslení. Letošní rok byl zahájen velmi
příznivými podmínkami pro venkov-

ní bruslení a jako jedna z mála obcí se
Kvasice mohly pyšnit několika ledovými plochami. Z tohoto důvodu bylo
bruslení přesunuto na pozdější termín

a v březnu se všichni, kdo měl chuť dová plocha se zaplnila velmi zdatnými
a čas, mohl rozloučit s paní zimou a na bruslaři a hokejisty, kteří si užili příjemnézimním stadionu v Kroměříži si zabruslit. ho nedělního odpoledne na ledu.
Opět se ukázalo, že nejsme leniví a letext: J. Koželová

VÝZNAM PROPOLISU NENÍ DODNES PLNĚ DOCENĚN
Propolis je dalším včelím produktem, jehož význam není dodnes plně doceněn. Již po staletí
se mu připisují velké léčebné
účinky nejen u nás, ale i v jiných
zemích. Zatím se plně využívá
především při léčení zdravotních problémů na povrchu těla.
Řadu jeho léčebných účinků
znali již staří Babyloňané, Egypťané, Řekové a Římané. Dnešní
název propolisu pochází ze starého Řecka.
Středověký lékař Ali Ibn Siná (Avicena) ve svém spisu rozlišuje dva
druhy včelích vosků. Jeden jako „čistý vosk“, pro ukládání medu a plodu
včel a druhý, „černý vosk“, čímž myslí
propolis, který je vhodný na léčení ran. I v gruzínských léčitelských
knihách z 12. až 15. století se často
píše o léčebné síle propolisu. Také
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v Arábii se používal propolis k léčení
zubních kazů a k ošetřování dutiny
ústní.
Až do 19. století se nevědělo
z čeho vlastně je propolis složen,
zda pochází pouze z rostlin, nebo
je produktem včel. Prokázalo se,
že v jeho složení převládají přírodní
složky, jako je lepkavá pryskyřičnatá
látka, kterou vylučují listnaté a jehličnaté stromy a keře k ochraně
svých pupenů před nákazou. Nejcennějšími jsou pryskyřičné substance z topolů, bříz a borovic. Po
zpracování pryskyřičnatých látek,
které létavky přinesou do úlu na
třetím páru nohou a po obohacení
včelím voskem, pylem a sekretem
včelích žláz, vytvoří zvláštní tmel,
který je obecně známý pod názvem
propolis. Proto byl zařazen mezi
včelí produkty. V přírodě se surový

propolis nevyskytuje.
Barva propolisu je světlehnědá
až hnědočerná, vyznačuje se charakteristickou aromatickou vůní
a nahořklou chutí. Obsahuje 40%
až 55% pryskyřičných látek, 30 %
včelího vosku, 8% až 10% éterických
olejů. Dále pak minerální látky, silice, mastné kyseliny, aminokyseliny,
vitamin B, železo, zinek atd. Při teplotě 20 až 40 °C je tvárný až lepivý.
Nejdokonaleji se rozpouští v lihu, ve
vodě se rozpustí jen jeho nepatrná
část. Své vlastnosti si uchovává více
než čtyři roky.Při skladování se ukládá do neprodyšně uzavřených sklenic z tmavého skla. Je nevhodné jej
ukládat a zpracovávat v kovových
nádobách.
Včely používají propolis pro jeho
desinfekční účinky a schopnost
znemožňovat růst plísní a bakterií

v úlech. Tenkou vrstvou propolisu
potáhnou vnitřní stěny úlu a vše co
se v něm nachází, zalepí jím také
veškeré skuliny a spáry. Propolisem
si upraví i velikost vletového otvoru
do úlu. Pokud někdy vnikne do úlu
myš, tak ji usmrtí a mumifikují. To
znamená, že ji potáhnou neprodyšnou propolisovou krustou, aby zamezily jejímu rozkladu. Díky propolisu, jsou u nás z hmyzu chráněny jen
včely před bakteriemi a viry. Propolis
také obsahuje látky, které zabraňují
klíčení pylových zrn v buňkách.
Včelař získává propolis z vnitřních
stěn úlu a seškrabováním z rámků, nebo z vložených roštů, jejichž
mezery zanášejí včely propolisem.
Seškrabováním lze od jednoho
včelstva získat 32 až 52 gramů propolisu.
text: J. Novák
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VČELÍ PRODUKTY - MATEŘÍ KAŠIČKA
Velký zájem o mateří kašičku vznikl v polovině 20. století. Byla to doba,
kdy se u nás začal používat penicilin, různé druhy hormonálních látek
a mnoho druhů vitamínů. Začaly se
také ve větší míře zkoumat včelí produkty a předpokládalo se, že mateří
kašička a její ojedinělé účinky u včelích matek (vitalita, dlouhověkost atd.)
budou mít po její konzumaci téměř
zázračné účinky i u lidí.
S postupem času byla prokázána
řada jejich antimikrobionálních, protivirových, antibiotických, protizánětlivých
a dalších účinků. Lze tedy opravdu hovořit o jejích pozitivních účincích.
Největší rozsah použití mateří
kašičky se ukázal v kosmetických přípravcích, kde je součástí řady dermatologických preparátů pro osvěžení,
regeneraci a omlazení pokožky.
Mateří kašička je podle zákona
potravina a u potravin se nemusí
zdůvodňovat jejich léčebné účinky,
ale účinky podpůrné se propagovat
mohou. Jako potravinu ji může včelař, který se zabývá jejím odběrem
od včelstev, prodávat v čistém stavu,
tzv. „ze dvora“, stejně jako ostatní včelí
produkty. Uvádí se, že největším producentem mateří kašičky je Čína, kde
včelaři získají ročně několik desítek
tun. Mezi evropské producenty patří
Francie, Itálie, Španělsko a některé státy východní Evropy.
Co je mateří kašička?
Mateří kašička je výměšek hltanových žláz včelích dělnic starých šest až
dvanáct dní. Tento výměšek podávají
dělnice především mateřím larvám
a matce jako krmnou šťávu. Jeho složení se nemění.
Objev mateří kašičky se přisuzuje
přírodovědcům Janu Swammerdamovi (1637-1680) z Holandska
a René-Antoinemu Féchaultovi de
Réaumur (1683-1757) ze Švýcarska.
Švýcar Francois Huber pojmenoval
tento včelí produkt „geleé royale“ (želé
roajal) - královská kašička, protože krmením larev se z nich vylíhnou „včelí
královny“. Huberův název se používá
mezinárodně dodnes.
Největší podíl v mateří kašičce tvoří
voda, dále bílkoviny, jejichž součástí
jsou enzymy, tuky a cukry. Dále obsahuje řadu minerálních látek a vitamíny, především řady B a další. Obsahuje
také acetyl cholin, fosfáty, gamaglobulin, hormonální látky, peptidy (látky
podobné inzulínu), nukleotidy, organické kyseliny atd. Doposud se nepodařilo prozkoumat složení asi 2 až 3
% sušiny mateří kašičky, takže nejsou

známé všechny její účinky. Při jejím
výzkumu bylo zjištěno, že antibiotické
účinky se zachovaly i ve fyziologickém
roztoku ředěném v poměru 1:50 000.
Chovatelé včel, specializovaní na
produkci mateří kašičky, ji získávají
z mateřích buněk, zvaných matečníky. To jsou velké voskové buňky, ve
kterých se nachází mateří larva s malým množstvím mateří kašičky (asi 200
miligramů). Odtud musí včelař larvu
starou 50 až 60 hodin vyjmout a pak
teprve mateří kašičku odsát. Normální
včelstvo za celý rok vyprodukuje před
rojením 5 až 20 matečníků.
Mateří kašička má hustou kašovitou
konzistenci, je bílé, smetanově žluté až
nahnědlé barvy a má kyselkavou chuť.
Je citlivá na světlo, teplotu a vzduch.
Skladuje se v tmavých, pečlivě uzavřených lékovkách při teplotě 0 a 5°C.
Vydrží v čerstvém stavu asi šest měsíců,
zmražená pod mínus 17°C až tři roky.
V kovových nádobkách se znehodnocuje. Při delším skladování žlukne.
Obdivuhodný vliv má mateří kašička na vývoj včelstev. Kladoucí matka,
krmená mateří kašičkou, je schopna
klást denně až 2000 vajíček. Rovněž
i larvy budoucích matek, krmené mateří kašičkou, urychlují svůj vývoj a líhnou se za 16 dní, zatímco trubci za 24
dní a včely za 21dní. Rozdíly jsou i ve
věku, matka se dožívá 3 až 5 let, trubci
dvou měsíců a včely krátkověké (letní)
6 až 8 týdnů a dlouhověké (zimní) až 7
měsíců. Trubci a včely jsou krmeni také
kašičkou, ale jiného složení než matky.
Léčebné využití mateří kašičky
Účinky mateří kašičky pro lékařské
účely jsou mnohostranné.: bakteriocidní, antibiotické, biostimulační, imunostimulační, preventivní, protivirové,
protisklerózní, regenerační na pokožku
a nehty, snižuje také cholesterol a tlumí
artrózu a osteoporózu atd. Je vhodná
na rekonvalescenci a rehabilitaci.
Astma způsobené infekcí vyléčí zcela. Léčí také dnu, hypertenzi,
zpomaluje arterosklerózu, léčí vředy,
nemoci ledvin a jater, chřipková onemocnění, žaludeční potíže atd.
Nové lékařské objevy
Má antibiotické účinky proti spavé
nemoci, jejíhož původce usmrcuje fyziologický roztok ředěné mateří kašičky za čtyři minuty.
Urychluje hojení jizviček způsobených na tváři diatermickou jehlou. Po
léčbě mateří kašičkou mizí do měsíce,
bez léčby mateří kašičkou trvá léčení
téměř rok.
U diabetiků způsobuje používání
mateří kašičky snížení hladiny cukru

v krvi již za tři hodiny.
První léčebný preparát Apiserum
vyrobil v roce 1952 Francouz Boyer
de Belvefer. V České republice se začaly první lékařské přípravky vyrábět
pod názvy Vita Apinol (antiastmatikum) a Geleé Royale (ochranný regenerační krém na pleť). Tyto přípravky
byly u nás uznány jako léčiva v roce
v roce 1965.
Domácí použití mateří kašičky
Lidé, kteří používají mateří kašičku
pravidelně, potvrzují, že se cítí velmi
dobře, jsou fyzicky výkonnější a odolnější proti únavě. Mají i lepší duševní
kondici, chuť k učení a zvýšenou kapacitu paměti. Pro lidský organismus
je nejlepší její využití v surovém stavu.
Daleko rozšířenější je přimíchávání
mateří kašičky do medu, a to nejlépe
z krystalizovaného nebo pastovaného, protože v tekutém medu vystupuje na povrch.
Při používání mateří kašičky k léčebným účelům je vhodná konzultace s lékařem.
Několik návodů na použití
Včelař vysaje mateří kašičku z ma-

tečníku do plastové injekční stříkačky,
která se uzavře a uloží v ledničce. Denní dávka je 0,2 až 0,5 ml. Kašička se
nechá rozplynout pod jazykem a pak
se polkne. Užíváme ráno před snídaní.
Pro léčení astmatu používáme směs
medu a mateří kašičky v poměru 50 až
100 mg mateří kašičky a 250 g medu.
Mast na hojení ran a popálenin
si zhotovíme ze 40 až 60 mg mateří
kašičky, kterou rozmíchané v lékařské
vazelíně.
Omlazovací krém na masírování
pokožky si připravíme z kvalitního pleťového krému, do kterého vmícháme
50 mg mateří kašičky.
Uchovávání mateří kašičky pomocí
lyofilizace spočívá v tom, že se hluboko zmražená vakuově suší na bílý
nebo slabě nažloutlý prášek, který je
dobře rozpustný ve vodě. Většina látek obsažených v mateří kašičce se
při vakuovém sušení uchová. Protože snadno vlhne, musí se skladovat
v dobře uzavřených lékovkách z tmavého skla. Lze ji uchovat na kratší
dobu i při pokojové teplotě.
text: J. Novák
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z matriky, ostatní

NAROZENÍ

Adam Prechtl

Tobiáš Běhal

Václav Foldyna

Štěpán Vrbecký

ÚMRTÍ

Tobias Kolomazník

Miroslava Stašiaková

Dominik Tomaštík

KAMENICTVÍ

Jak krásné by bylo v tento den Ti blahopřát,
jak těžké je u hrobu stát a vzpomínat.

Pavel Foldyna
KVASICE

Dne 30. května jsme vzpomněli
nedožitých 70. let pana

Kompletní zhotovení pomníků a opravy.
Pomníkové doplňky – lampy, vázy, křížky.
Písmo zlaté, stříbrné, bronzové
a opravy písma.
Žulové kuchyňské pracovní desky, koupelnové desky.
Barové desky, parapety, žulové obklady schodů, dlažby.
Stavba a obložení krbů a krbových vložek.

Používané materiály: žula, mramor, pískovec
Kde nás najdete :
Pavel Foldyna, Krajina 340, 768 21 Kvasice

mob: 732 939 500
e-mail: foldyna-pavel@seznam.cz
www.kamenictvi-foldyna.cz

leden:
Oldřich Tesařík, Oldřich Špaček,
Bohuslava Janoštíková,
Slavomír Dupal
únor:
Josef Kedroň, Josef Bušík,
Vladimír Přikryl
březen:
Olga Vymětalíková,
František Bartůsek, Antonín Man
duben:
Jiří Skácel, Josef Malíšek

SLAVOMÍRA DUPALA
vzpomíná manželka Věra, děti, vnoučata
a pravnoučata. Děkujeme všem, kteří jste
vzpomněli spolu s námi.

DÁRCI KRVE
Obec Kvasice a Klub dárců krve Kroměřížska děkují pánům:
Františku Opravilovi
za to, že již 50 krát bezplatně daroval krev
a
Miroslavu Paternovi,
který bezplatně daroval krev 60 krát.
Jmenovaní bezplatně darovali krev oddělení Transfusní
služby a hematologie Kroměřížské nemocnice, a. s. a tím
přispěli k záchraně lidských životů.
Děkujeme za tento mimořádný a příkladný postoj.
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RYBÁŘI MĚLI VÝROČNÍ SCHŮZI
Moravský rybářský svaz zapsaný
spolek, pobočný spolek Kvasice
(MRS z.s., PS Kvasice) na poslední
výborové schůzi přijal pět nových
členů, kteří projdou školením
a po úspěšném složení všech tes-

tů se stanou držiteli rybářských
lístků.
Dne 12. 3. 2017 v 9:00 hodin proběhla v sokolovně v Kvasicích každoroční výroční schůze našeho
spolku. V jarních měsících byla

jako již každoročně uskutečněna
brigáda pro sběr odpadu kolem
štěrkoviště v Kvasicích, kterou zaštiťovali vedoucí mládežnických
spolků z Kvasic a Tlumačova.
Dále bych chtěl všechny naše čle-

ny i širokou veřejnost upozornit
na naše webové stránky www.
rybarikvasice.cz , kde najdou veškeré informace a aktuality.

hřál také táborák. Letos poprvé jsme
si venku opekli špekáčky a moc
jsme si na nich pochutnali.
S příchodem teplejšího počasí
jsme se také dali do oprav a úklidu
naší klubovny. Natřeli jsme okna, vyměnili a opravili podlahu a provedli
velký úklid. Na zvelebování našeho
zázemí budeme dále pokračovat,
aby nám v něm bylo dobře a příjemně.
A protože počasí i řeka dovolily,

zahájili jsme také přípravu na letošní
sezónu dračích lodí. Čeká nás v ní
několik závodů. Poprvé letos jsme
smočili pádla ve vodě a přivítali se
tak s řekou. Budeme spolu trávit
spoustu času a už se na to moc těšíme.
Pokud vás zajímá, jak se nám daří,
navštivte naše stránky www.kotvykvasice.cz nebo naše facebookové
stránky.
text: K. Kahajová

zařizování svatby nás paní doktorka
Navrátilová, číslo jedna, provedla
všemožnými úskalími, která mohou
nastat při přípravě tohoto slavnostního dne. O to zajímavější je, když

absolventi tohoto kurzu jsou každý
z jiného těsta a každý svůj přístup
absolvování kurzu doktorky Navrátilové pojal po svém.
text: J. Koželová

text: P. Hopan

JARO JSME PŘIVÍTALI ÚKLIDEM

Po zimní sezóně, kterou jsme
s dětmi z vodáckého kroužku „KOTVY“ trávili převážně v tělocvičně naší
základní školy, jsme už netrpělivě
vyhlíželi jaro. Přestože v tělocvičně
nás to baví a užijeme si spoustu aktivní zábavy, přece jen venku a obzvláště za hezkého počasí je u vody
skvěle.
Už v polovině března se začalo
jařit, a tak jsme si naplánovali velký
úklid břehů Moravy a zámeckého

parku. Vyzbrojeni rukavicemi a pytli
na odpad jsme se vrhnuli do boje
s odpadky. V rojnici jsme prošli park
a levý i pravý břeh Moravy. Vysbírali
jsme všechny sáčky, PET lahve, obaly od potravin a jiné věci, které do
přírody nepatří a zcela určitě jí neprospívají. Je až k nevíře, kolik pytlů
těchto „užitečných“ věcí lze v trávě
a mezi stromy najít. My jsme jich naplnili patnáct. Po poctivě odvedené
práci nás kromě dobrého pocitu za-

VZPOURA NEVĚST
Do Kvasic opět zavítalo divadlo.
Opět jsme mohli v sále sokolovny
přivítat divadelní spolek z Kroměříže – Dámská šatna, tentokrát se
svou úspěšnou komedií Dámská

šatna. Děj nás zavedl do agentury Glamour.svatby.cz, kde, jak říká
úvodník, tradice, profesionalita, pozitivní reference jsou na prvním místě. Pečlivým výčtem starostí kolem
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PŘIVÍTEJTE JARO S PĚKNÝMI KNIHAMI
Přijďte si vypůjčit knížky pro děti,
zde je několik tipů:
Strašidlář - Mezi námi trpaslíky: to je rozhodně zajímavé čtení
o permonících, šotcích a plivnících.
Strašidlář - Mezi námi ze záhrobí:
vypravěčem tajuplných příběhů je
starý havran. Povídá o kostlivcích,
o upírech a jiných podivuhodných
bytostech.
Strašidlář - Mezi námi trpaslíky:
rádi byste poznali permoníky, šotky a plivníky? Pak se dejte rychle
do čtení.
Jen počkej!: dnes už klasické vyprávění o věčných rivalech, hod-

ném zajíci a zlém vlkovi. S krásnými ilustracemi.
Příběhy ze statku: první čtení pro
nejmenší s velkými písmenky. Zábavné povídání o zvířátkách s podivuhodnými ilustracemi přilákají
ke čtení i ty nejmladší čtenářky
a čtenáře.
A také pár tipů pro dospělé:
Mezi nebem a zemí: paranormální, záhadné příběhy, které se
vymykají lidskému chápání, psychokineze, jasnovidectví a zážitky
z blízkosti smrti. To jsou jistě zajímavá témata, o kterých byste si

měli něco přečíst.
Obrázky z Provence: vtipně napsaný cestopis s barevnými fotografiemi. Zasněte se a vydejte se
na cestu.
Na střeše Afriky: autor poutavým
a přehledným způsobem mapuje
vše, co je na Etiopii zajímavého.
Nudit se určitě nebudete.
Rouhání?: skutečný příběh ženy
žijící v Pákistánu. Strhující vyprávění ženy odsouzené k smrti za to,
že se při práci na poli napila vody.
Knihu přečtete jedním dechem.
Manželky a milenky nacistických
pohlavárů.: Kdo byly ony ženy?

Gerda Bormannová porodila 10
dětí. Magda Goebelsová se zavraždila sama i s manželem. Ale obětovala nacismu i svých šest dětí.
Sama je otrávila. Mnohé manželky
byly úchylné, zvrácené a násilné.
Záhada žlutých žabek: autorka
dokazuje, že jí nechybí humor ani
nadhled. 84 věcí, o které by ženy
neměly přijít. Chromá žena v Paříži, Devět vět, které vás odrovnají, když jdete od kadeřníka a jiné
vtipné postřehy Vás pohladí po
duši a pobaví. Smát se je zdravé.
A proto se pusťte do čtení.
text: Rita Králíková

PŘIJĎTE DO KNIHOVNY NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Chtěla bych Vás pozvat do
knihovny. Jistě víte, že knihovní
fond se rozrůstá každým rokem
o nové zajímavé tituly. Finanční
prostředky na nové knihy poskytuje obecní úřad. Nakupuji knihy
všech žánrů. Nezapomínám ani na
dětské čtenáře a čtenářky.
Návštěvníci knihovny, kterým je
nad 70 let, a ti, kteří mají průkaz
ZTP, neplatí zápisné. 14. a 15. června 2017 se budou konat oblíbené
Dny otevřených dveří. Ti, kteří zavítají do knihovny, budou mít zápisné celý rok zdarma. Přijít mohou
dospělí i děti.

Tipy na pěkné knihy pro děti:
Čtení hned po slabikáři: jedinečná publikace pro malé čtenáře
a čtenářky plná písniček, říkadel,
hádanek a úkolů, které budou děti
bavit.
Co víš o kouzlech, magii a čarodějnictví?: otázky a odpovědi
pro zvídavé. Co je okultismus? Je
možné léčit pomocí snů? Čím je
zvláštní čínská astronomie? Kdo
chce znát odpověď, musí si vypůjčit tuto knížku.
Lapálie s mořskou pannou: na
palubě loďky Matyldy děti čekají
napínavé a legrační příhody. Vše

je doplněno krásnými ilustracemi.
Deník malého poseroutky: jedna
z nejúspěšnějších sérií všech dob.
Příběhy rodiny Heffleyovy plné
dobrodružství a humoru.
Knihy pro dospělé:
500 nejlepších receptů lidové
medicíny: dozvíte se, jaká bylinka
pomůže na bolesti svalů, na nervy, na cukrovku, na dýchání a jiné
obtíže.
Domácí rádce: neocenitelné
a neotřelé rady a nápady, jak se
snadno, rychle a příjemně starat
o domácnost i o sebe.

O andělech mezi námi: pravdivé
příběhy ze života, o podivuhodných setkáních, zázracích a vyslyšených modlitbách. Pozoruhodné
čtení pro všechny věkové skupiny
dospělých čtenářů.
Zpověď: známý herec František
Peterka odhaluje svoje soukromí.
Poutavé rozjímání o životě s hercem známým z filmů Co je doma,
to se počítá a představitele Krakonoše z Krkonošských pohádek.
Přijďte na Dny otevřených
dveří 14. a 15. června 2017. Zápis bude ZDARMA.
text: R. Králíková

VI. ROČNÍK TURNAJE VE STOLNÍM TENISU
Jedna z prvních sobot v novém roce patří již tradičně
kvasickému turnaji ve stolním
tenisu. Na sále místní sokolovny se postupně objeví soutěžící v šesti kategoriích, tak
tomu bylo i letos 21. ledna. Od
časných dopoledních hodin se
scházely děti a jejich dospělý
doprovod, aby poměřily síly.
Tedy, kdo umí hrát líp „pinec“.
Všichni zúčastnění byli rozděleni do tří kategorií. Mladší
chlapci do 12 let, starší do 15
let a dívky. Zápolení bylo ukrutné, ale nakonec někdo vyhrát
musí. Vítězové byli oceněni.
Ti, co neuspěli, nemusí zoufat,
třeba se to podaří příští rok. Je
však třeba pamatovat na to, že
POUZE TRÉNINK DĚLÁ ŠAMPIÓNY. K dispozici je vám dvakrát
týdně otevřená sokolovna, kde
si můžete chodit zahrát. Pokud
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by byl zájem, umožníme vám
„pinknout si“ i jiné dny.
Odpoledne byl prostor určen
pro dospělé hráče. Do třech
kategorií ženy, senioři a muži
se celkem přihlásilo 41 borkyň
a borců. Jako každý rok se nesly
zápasy hlavně v duchu fair-play
a zábavy. Nasazení samozřejmě
nechybělo, a tak jsme mohli
zhlédnout výměny, které sklízely obdivné aplausy. Škoda jen,
že se zúčastnily jen čtyři ženy.
Kategorie mužů byla sice bohatě obsazena, ale nikoli zásluhou
borců z Kvasic. Pro ty, co netrénují a nemají žádné ambice na
umístění, je tu hlavně ta kulturní část akce. Příští rok se na vás
všechny těší pořadatelé.
Za SK Kvasice Aleš Judas

Výsledky turnaje ve stolním tenisu
Dívky
1.
2.
3.

Ženy
Monika Novotná
Aneta Pokorná
Kateřina Olšanská

Mladší chlapci
1.
2.
3.

Lukáš Krčma
Tadeáš Stránský
Ondřej Krčma

Starší chlapci
1.
2.
3.

Lukáš Mareš
Martin Němec
Jan Hrtús

1.
2.
3.

Monika Novotná
Veronika Matulíková
Hana Koukalová

Senioři
1.
2.
3.

Jaroslav Zimák
Ludvík Kadera
Miroslav Stránský

Muži
1.
2.
3.

Roman Žídek
Jiří Krčma ml.
Jan Mareš

zpravodajství
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TURNAJ V PEXESU
V neděli 19. března se uskutečnil každoroční turnaj v Pexesu.
Malí, velcí, pokročilí i začátečníci
se s velkou závodní chutí pustili
do soubojů. Pro každou soutěžní dvojici bylo připraveno několik
druhů pexes. Závodníci si mohli
vybrat dle své libosti. Samozřejmě
obtížnost obrázků byla odstupňována od méně náročných až po ty
nejnáročnější kusy, které byly pat-

řičně soutěžícími okomentovány.
O tom, že je turnaj v pexesu velmi oblíbený, svědčí i to, že účast
závodníků byla i v letošním roce
velmi pěkná. Pro umístěné byly
připraveny krásné ceny a pro ty, co
si přišli zahrát jen tak pro pobavení a nedosáhli na příčky vítězů, byl
připravený balíček s malou pozorností.
text: J. Koželová

Výsledky turnaje
v pexesu

Kategorie 8-14 let:
1. Matulík Jakub
2. Horová Eliška
3. Kučerová Lucie

Kategorie 0-7 let:
1. Horová Zuzana
2. Klementová Mája
3. Klement Metoděj

Kategorie 15-100 let:
1. Chybová Sylva
2. Galatíková Eva
3. Machovská Veronika

ÚSEK ŘEKY MORAVY VE KVASICÍCH JE ODEMKNUTÝ
Krásné
sobotní
odpoledne
u řeky strávili 15. dubna místní
vodáci a ostatní návštěvníci a příznivci vodáctví při odemykání
řeky Moravy v Kvasicích. Ani letos
nechyběl vodník Čanda, kterého
přišlo při zahájení vodácké sezóny
podpořit nespočet příznivců. Za
doteků prvních paprsků slunce

doprovázených mírně chladným
větrem se vodník Čanda přivítal
s vodáky, pronesl pár slov, ponořil
klíč do vody a otočením klíče řeku
odemknul. Vodákům tak začalo
šestiměsíční propůjčení zlatého
klíče a právo na užívání řeky. Následovalo přivítání s dětmi, nekončící focení s vodníkem, a když roz-

dal poslední lízátko, rozloučil se se
všemi, kteří ho přišli přivítat, a pokračoval dál po proudu řeky….
Klubovna vodácké loděnice po
zbytek dne poskytla zázemí pro
klubovou a přátelskou sešlost.
Aby letošní vodácký rok byl zase
vydařený jako ty předešlé, přejeme vodákům Vodáckého klubu

Kvasice hodně štěstí v jejich aktivitách, klidné vlny a sílu v pádlech.
Členové Vodáckého klubu Kvasice děkují svým přátelům a příznivcům za jejich podporu a těší
se na další shledání při vodáckých
akcích…
text a foto: Z. Kahajová
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dětský den

NA STŘELNICI PROBĚHL DALŠÍ DĚTSKÝ DEN
V sobotu 20. května uspořádal Střelecký klub Kvasice ve spolupráci s Obcí Kvasice tradiční Dětský den, kterého se zúčastnilo 112 mladých
soutěžících ve střelbě ze vzduchovky na terč, figurky a hodu granátem. Těší nás, že tato akce pořádaná KVZ Kvasice společně s dalšími kluby se
může pochlubit velkým zájmem nejen dětí, ale i jejich rodičů a ostatních návštěvníků. Děkujeme všem sponzorům a těm, kteří se na přípravě
dětského dne podíleli.
text: J. Chytil

Výsledky
Mladší chlapci
1.
2.
3.

Tomáš Směja
Matyáš Cífka
Tadeáš Cífka

Mladší dívky
1.
2.
3.

Markéta Kohoutová
Anežka Bláhová
Hedvika Bláhová

Starší chlapci
1.
2.
3.

Jan Vavřík
Martin Vávra
Adam Kochaníček

Starší dívky
1.
2.
3.

Sabina Věrná
Markéta Pátková
Lucie Kučerová
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